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Opsummering 

Underdiversifikation i danske privatinvestorers aktieporteføljer, er som i udlandet stadig et massivt 

problem (Rangvid, 2019).2 I hvert fald i lyset af vores sædvanlige mikroøkonomiske aksiomer om 

investorer, som Mean-Varians (M-V) nyttemaksimerende. Et problem, der kan aggregeres til ikke blot 

alle privatinvestorer, men principielt også til samfundet fordi handel med risikojusteret afkast, modsat 

handel med afkast, ikke er et nulsumsspil per se.3   

Helt konkret påpeger Rangvid (2019), at eksempelvis 66% af de private investorer har 0% 

diversifikation, og altså bare 1 dansk aktie i depotet. De 100% underdiversifikation svarer ifølge 

artiklen til et afkasttab på ca. 7% p.a. i forhold til en alternativ CAPM baseret ”risikoneutral” 

replikationsstrategi.4  

Vi fortsætter i det CAPM baserede spor som i Rangvid (2019) i denne analyse, men vælger at 

adressere en alternativ model for replikation, som direkte konsekvens af, at det tilsyneladende stadig 

er svært for private investorer at acceptere den klassiske CAPM løsning på underdiversifikation 

igennem den lånefinansierede markedsporteføljetanketang. I Rangvid (2019) fremføres delvis 

 
1 Cand.Oecon, Msc in Financial Econometrics. Forfatter til “Investering i aktier – En generel indføring i teori og praksis”. 
CEO hos Investmentexcel.com som leverer finansielle ydelser, herunder ETF baserede multi-asset løsninger. Tidligere hos 
BNP Paribas, Fortis Investments, Alfred Berg, ABN AMRO og AP. Møller. I akademiaen hos CBS og Aalborg Universitet.  
2 Rangvid, Bjarne Florentsen, Ulf Nielsson og Peter Raahauge. Alle 4 er fra CBS. 
3 Så længe alle investorer ikke har den 100% diversificerede portefølje, kan den samlede risiko i markedet blive mindre ved 
rebalancering mod denne portefølje som target.  
4 Vi skal selvfølgelig være varsom med ”risikoneutral”, som begrebsstørrelse. Vi er ingenlunde under andre 
sandsynlighedsmål end det fysiske i denne analyse. Et bedre udtryk er muligvis ”risikobudgetneutral”. 
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heuristiske argumenter for hvorfor private investorer ikke accepterer løsningen. Det kan skyldes 

dovenskab, direkte uvidenhed eller, at private investorer går efter ”winners” med deres egne 

heterogene forventningsdannelser.  

I denne artikel fremføres det aksiomatisk, at den CAPM baserede strategi for replikation ikke er 

understøttet af, og i private investorers investeringsunivers. CAPM strategien er urealiserbar. For 

hvad nytter det egentlig at se en nyttekurve ’langt langt nordvest’ i (CAPM) M-V, hvis investorerne 

alligevel ikke kan, eller vil komme derop? Og, det mener vi ikke private investorer kan eller vil med 

deres særlige (heterogene) investeringsunivers. Det er ikke et spørgsmål om forventninger, 

risikoaversion, kvadratisk nyttefunktion eller asymmetriske udlån-indlåns renters som ellers er typiske 

kritikpunkter af CAPM.  

Nej, de to helt grundlæggende elementer i replikationen kan, og i mindre grad vil, private efter vores 

overbevisning ikke gennemføre. For det første, markedsporteføljen, hvis egenskaber bestemmer 

hældningen på tangenten i M-V, Sharpe Ratio’en. Her foreslås det eg. I Rangvid (2019), at private 

køber 91 aktier som proxy for dette marked. For det andet, gearingen, som bestemmer bevægelsen 

på tangenten omkring markedsporteføljen. Gearingen, er som i Rangvid (2019) og CAPM med long-

short i den risikofrie rente. Dvs. i tilfældet med underdiversifikation, hvor gearingen pr. definition er 

større end 1, skal der konsekvent lånes penge til finansiering af replikationen. Depotet skal 

pantsættes.  

Vi anerkender selvfølgeligt, at hvis investorerne kun tilhører gruppen af ”dovne” og ”raket” 

opportunister, så er sandsynligvis ingen ædruelig handelsstrategi optimerende. Præmissen i artiklen 

her, er derfor også, at der trods alt findes en tredje gruppe. En gruppe, der er åben overfor 

underdiversifikationsproblemet, men som principielt først kan se det er et problem, når der skitseres 

et realiserbart nytteoptimerende alternativ indenfor investeringsrammerne.   

Vi anvender noget af det unikke datamateriale omkring kontantbeholdninger Rangvid (2019) har fået 

adgang til gennem offentlige myndigheder, og foreslår på den baggrund en OMX-noteret ETF på 25 

danske aktier, som følger OMXc25 indekset, som omdrejningspunkt for den alternative strategi. En 

replikationsstrategi inden for den maksimale ramme af long-only restriktionen. Bemærk, at strategien 

er 100% i danske aktier på trods af der selvfølgelig er udenlandske aktier i private investorers 

beholdninger. Men, da der ifølge Rangvid (2019) er home-bias på 80%, samt det forhold at 

markedsforventningerne til afkast og risiko er overlappende mellem lande som Tyskland, Danmark og 

Sverige, er vi komfortable med den 100% danske strategi.56 

Vi bygger en model på parametriserede forventninger kalibreret via finansmarkedet i januar 2020. 

Konkret bygges en markedsportefølje 𝑁 over danske aktier. Modsat Rangvid (2019) anvender vi ikke 

CAPM, som afkastgenerede proces, men APT (1), da vi introducerer alpha som estimator for de 

 
5 https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/charts/capital-market-assumptions 
6 Vi arbejder sideløbende med en global løsning med ETF fonde på underdiversifikation. Forventes færdig i maj 2020. 
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privates porteføljer for at beregne break-even niveauer på merafkastet. Dvs., hvor heldig skal investor 

være for at det ikke kan svare sig at replikere på risikojusteret basis. Vi introducerer også beta som 

estimator for at beregne sandsynligheden for at investor kan slå replikationen målt på afkast alene.  

Vi behøver ikke sample fra 𝑁-porteføljen da vi har parametriseret de centrale størrelser for afkast og 

risiko. For at holde sammenligningen med Rangvid (2019) vælger vi dog at demonstrere 

sampleteknikken, da den pædagogisk understøtter, hvad der foregår i praksis med handel ind i de 

privates porteføljer med en dartpil.  

Alle de privates porteføljer samples således fra 𝑁-porteføljen med mulighed for alpha (forskellig fra 

0). Replikationsalternativet er ligesom i CAPM via 1-faktor systematisk markedsrisiko. Vi anvender 

APT(1) og bruger 2 forskellige proxyer for at vise ”omkostningen” ved at replikere med en anden, end 

den fulde diversificerede markedsportefølje. Vi bruger M200, 200 aktier, som de-facto 100% 

diversificeret indeks, og ETF25 som indeks i APT (1). Sidstnævnte beregnes også som long-only 

replikation.  

Det meste af analysen er på baggrund af de gennemsnitlige resultater. Dvs. forventningerne til private 

investorer med 1 aktie, med 2 aktier etc. Vi kalder dem 𝑛-porteføljer eller eksempelvis 𝑛 = 1 

investorer for gruppen med 1 aktie.   

 

1. Vi beregner først underdiversifikation og replikation med afsæt i M200 som er det mest 

sammenlignelignelige med Rangvid (2019). Det forventede afkast er 6% p.a. og risikoen er 16% 

p.a. på M200.  𝑛 = 1 investorer får ca. 6% i merafkast (gevinst), og lidt under Rangvid (2019), 

da vi har lavere risikoforventninger på de enkelte aktier. Replikation med M200 giver en 

Sharpe Ratio (SR) på 0,375 som er den maksimale i analysen, da den ikke er underlagt 

restriktioner.  

 

Omlægning kan i risikojusterede termer (SR) svare sig for 𝑛-porteføljer ud til 𝑛 = 199. Til 

gengæld er der individuelle investorer der sidder med høj beta og ikke har ”beta winner” på 

afkastet. Samme med alpha, hvor en positiv alpha trækkes med ind i gevinstregnestykket, og 

evt. vender fortegnet så replikationen er inoptimal (alpha winner). Merafkast på de første 3 er, 

 

a. 𝑛 = 1 ∶  5,81% 

b. 𝑛 = 2 ∶  3,36% 

c. 𝑛 = 3 ∶  2,38%    

 

2. Merafkast ved ca. 𝑛 = 6 er 1,5% p.a. Det betyder at for investorer med flere end 6 aktier kan 

det ikke svare sig at købe aktive danske aktieinvestfonde til 1,5% i ÅOP (gennemsnit). 

”Sprednings” argumentet udhules derfor pga. høj ÅOP.  
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3. Første restriktion er at markedet skal handles som transparent og billig investfond. Vi vælger 

ETF25 som har 0,8% p.a. ekstra risiko i forhold til M200 og ÅOP på 0,2% som inddrages. 

Omkostningen ved at replikere i et indre end 100% diversificeret indeks (fond) som ETF25 

kommer både fra tællereffekten via ÅOP og nævnereffekten via højere risiko (lavere 

gearingsfaktor). Med M200 replikation kan alle omlægge til højere Sharpe Ratio. Alle 

individuelle porteføljer er inoptimale i M-V.  

 

Med ETF15 er det anderledes. Her er det kun investorer med 15 eller derunder aktier for hvem 

det er relevant. Eksempelvis giver 𝑛 = 25 jo ikke mening, da investor har samme risiko, som 

ETF25 men højere afkast på 6% end ETF25 med ca. 5,8%. Break-even er på de 𝑛 = 15. Men 

ifølge Rangvid (2019) omfatter denne grænse næsten også 100% af investorerne. Merafkast er 

ca. 5% på 𝑛 = 1 investorer, og dermed 1%-point under M200. Sharpe Ratio’en, er 0,345, da 

både tæller og nævner trækker i nedadgående retning. I et MV diagram er hældningen på 

ETF25 replikationslinjen altså lavere end M200. Merafkast på de første 3 er, 

 

a. 𝑛 = 1 ∶  4,86% 

b. 𝑛 = 2 ∶  2,60% 

c. 𝑛 = 3 ∶  1,70%    

 

4. Hovedanalysen er beregningen af omkostningen ved at bygge replikationen om omkring at der 

ikke må foretages lån. Gearingen skal finansieres krone for krone med kontantbeholdningen. 

Vi remodellerer delvis vores setup og antager nu, at investorerne har 2 aktiver i deres 

porteføljer. ”Kontant” og ”Aktie”. Vi starter med at beregne de implicitte krav til maksimum 

gearing i gennemsnit på porteføljerne ud fra de gennemsnitlige kontantandele fra Rangvid 

(2019). Vi viser at de nuværende høje andele gør at hele den gennemsnitlige replikation kan 

gennemføres på tværs af alle 𝑛-porteføljer (ud til 15).  

 

Men, vi ved selvfølgelig, at der er en omkostning eftersom alle investorer ikke holder 

gennemsnittet. Derfor må vi introducere 𝑁-portefølje variation omkring Rangvid (2019) 

andele. Vi simulerer 10.000 gange i hver 𝑛-gruppe og beregner en betinget 

sandsynlighedsfordeling. Investorer gearer (op) til de er (nede) i 0% i kontanter.  

 

Dvs. vi simulerer og evaluerer for hvert ”træk” i betafordelingen, den påkrævede optimale 

gearing versus den implicitte maksimale gearing, som afledt af ”trækket” fra 

kontantfordelingen.  Vi viser at tabet er max. 10% af ”brutto” afkastet i gennemsnittet. I alt ca. 

0,4%-point på 𝑛 = 1. Vi har for de første 3 porteføljer merafkastet og tab alene som følge af 

ny restriktion som, 
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a. 𝑛 = 1 ∶  4,42% (0,44%) 

b. 𝑛 = 2 ∶  2,51% (0,09%) 

c. 𝑛 = 3 ∶  1,64% (0,06%)    

  

 

5. Alt i alt har 𝑛 = 1 investorer udsigt til ca. 4,42% p.a. i afkastet. Dette er. Ca. 1,4%-point lavere 

end ved den optimale M200 replikation. De 1,4% ”tab” kommer fra,  

 

a. a) 0,39% ÅOP (gearet)  

b. b) 0,58% diversifikation,  

c. c) 0,44% kontantrestriktion 

 

6. Den risikoneutrale omlægning med kontanter er en simpel porteføljeallokering, som de-facto 

også betyder at investor reinvesterer en kontantposition risikoneutralt i et højere afkast. Med 

lidt god vilje, kan vi argumentere for i en periode med negative indlånsrenter, at det er et 

yderligere incitament for investorer. Vi har beregnet de implicitte nye annualiserede 

indlånsrenter til, 

 

a. 𝑛 = 1 ∶  5,5% 

b. 𝑛 = 2 ∶  5,3% 

c. 𝑛 = 3 ∶  3,25%    

 

7. Vi viser til sidst betydningen af simulationer i alpha og beta som vi har valgt at analysere med 

gennemsnit som nulsum (0) på alpha og 1 på beta. Variansen er estimeret fra historik. Vi 

finder at i både tilfældet med alpha og beta kræver det en del held at sidde med en ”winner” 

allerede. Både målt på afkast (beta) og Sharpe Ratio (alpha). 

  

8. Med introduktionen af parameter sampling varians kan vi foretage en anden central analyse. 

Nemlig, i hvilket omfang det kan svare sig blot at sælge alle investors aktier og købe 1 ETF25 

med ÅOP provenueneutralt. Dvs. uafhængigt af den påkrævede gearingsfaktor og med 

betinget konstant kontantbeholdning. Der er ca. 40-50% sandsynlighed for positivt merafkast, 

som skal se i sammenhæng med 80-90% sandsynlighed for højere Sharpe Ratio.   
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9. Vi konkluderer på baggrund af analysen, at ETF25 bør anbefales som simpelt instrument til at 

løse underdiversifikation hos private investorer. Vi vurderer omkostningerne, ved at 

introducere en ETF fond og long-only, som små. Yderligere er det selvfølgelig et spørgsmål om, 

hvorvidt restriktionerne overhovedet kan ses som omkostninger. Dette ville jo indebære at 

private investorer havde eksempelvis vores M200 strategi eller MP91 fra Rangvid (2019) som 

strategi, som reelle alternativer.  

 

10. Tabellerne nedenfor er artiklens hovedresultater, hvor altså M200 er det ene APT index og 

ETF25 det andet indeks. Vi er interesseret i det absolutte og relative afkast i replikationen i 

den situation versus den anden. Afkast er alle forventet merafkast (gevinst), hvor altså det 

nuværende forventede porteføljeafkast hos i 𝑛-porteføljerne er trukket fra. Første kolonne er 

𝑛 = 1.    

 

 

 

.  

 

 

 

 

Long-only effekt - Merafkast 1 2 3 4 5 10 25

M200 5,81% 3,36% 2,38% 1,84% 1,50% 0,78% 0,30%

 ETF25 (betinget) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

Omkostning ved ETF vs. M200 1,39% 0,85% 0,74% 0,67% 0,64% 0,58% 0,52%

Komponenter 1 2 3 4 5 10 25

ÅOP 0,38% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,22% 0,20%

Diversifikation 0,58% 0,46% 0,41% 0,38% 0,37% 0,33% 0,31%

Long-only   0,44% 0,09% 0,06% 0,03% 0,03% 0,04% 0,01%

Omkostning ved ETF vs. M200 1,39% 0,85% 0,74% 0,67% 0,64% 0,58% 0,52%

Dekomponering af omkostning ved ETF long-only replikation



7 
 

Introduktion 

Underdiversifikation udmønter sig i et lavere forventet risikojusteret afkast på (aktie)porteføljen, end 

tilsagt af fair prisfastsættelse via eksempelvis CAPM, eller, APT i fraværet af positiv alpha. 

Omkostningen kan anskues både som tæller- og nævner effekt i det vi kan kalde investors Sharpe 

Ratio, som altså med underdiversifikation er lavere end fair Sharpe Ratio.7 Hele omdrejningspunktet 

er den usystematiske risiko, som den finansielle teori med de to førnævnte modeller som de mest 

prominente, postulerer markedet ikke vil belønne, da den approximativt kan elimineres med naiv 

diversifikation.  Vi kan derfor anskue underdiversifikation grafisk, som suboptimale porteføljer i CML 

eller SML.  

Ved at anlægge en replikationsstrategi af formuen, baseret på porteføljens enkeltaktier og 

lånefinansiering, kan Sharpe Ratio’en og dermed investors M-V præferencer optimeres. Nytten. 

Replikationen anvender bla. den såkaldte gearingsfaktor, som vi i artiklen benævner 𝑔𝑛, hvor 𝑔𝑛 

henviser til gearingen for investorer med netop 𝑛 aktier i den nuværende portefølje.8  

Underdiversifikation er således også et isoleret set et irrationelt M-V fænomen, hvis private investorer 

kan omlægge til højere afkast for samme risiko, eller til lavere risiko for samme afkast.  

Rangvid (2019) modellerer og analyserer underdiversifikation i et klassisk CAPM setup med homogene 

forventninger, optimerede konkave nyttefunktioner, ingen omkostninger, gearingsmuligheder etc. En 

model, hvor der pr. definition i ligevægt ikke kan findes ”winners” og ”loosers”. Alle aktier og 

porteføljer af aktier, er prisfastsat korrekt på SML eller CML, med afsæt i een systematisk risiko, 

aktivets kovarians med markedsporteføljen. Konsekvensen er, at alle porteføljer med færre aktier end 

i markedsporteføljen, har en ikke-belønnet usystematisk risiko, der udmønter sig i den førnævnte 

nyttesuboptimale eller inefficiente M-V investering. Porteføljerne, vil derfor altid vil kunne optimeres 

med en simpel CAPM replikationsstrategi.   

Men, der er nogle særlige problematiske forhold i denne tilgang, når det vedrører private investorer. 

Dels i identifikationen af problemet, inefficiensen, og dels i selve løsningen på problemet, CAPM 

replikationen. VI fremfører aksiomatisk, 

 
7 I hele artiklen er vi forsigtige med konceptet Sharpe Ratio, da det principielt refererer til risk-reward linjen I M-V, trukket 
op lineært mellem den risikofrie rente og en teoretisk ligevægts ”markedsportefølje”. Tangentporteføljen. Men, vi 
kommer til, i mangel af bedre udtryk, at anvende Sharpe Ratio, som begreb også for hældninger mellem risikofrie renter 
og forskellige empiriske og uligevægtige markedsporteføljer. Eksempelvis på ETF25 replikationen. Men, Sharpe Ratio 
bruges og sikkert også misbruges, i alle typer beregninger af merafkast korrigeret for standardafvigelse. Både ex-ante og 
ex-post, og særligt i performanceopgørelser af fonde, hvor benchmarkafkast erstatter det risikofrie afkast. Dette kaldes 
også IR ratioen, men det er en udløber af Sharpe Ratio konceptet.  
8 Vi vil ikke gå i detaljer her med faktoren, men blot nævne, at den i teorien om underdiversifikation er 𝑔𝑛 ≥ 1, hvor 𝑔𝑛 =

1, er et specialtilfælde hvor porteføljerisikoen er identisk med den 100% diversificerede markedsrisiko.  
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For det første. Det giver ikke mening at nytteoptimere private investors formue i CAPM universet. 

Særligt vil vi fremhæve markedsporteføljen som kritisk replikationsinstrument og gearing, som kritisk 

risikojusteringsobjekt. Private investorer kan selvfølgelig ikke handle en teoretisk markedsportefølje, 

men, de vil heller ikke handle en praktisk bred diversificeret portefølje af enkeltaktier, sådan som det 

er anvist i eg. Rangvid (2019), hvor investorer skal handle 91 aktier i replikationsstrategien. Principielt 

kan det derfor i virkeligheden diskuteres om private investorer er irrationelle, når 

replikationsalternativet ikke er et reelt alternativ. Tangenten gennem en hvilken som helst bredt 

diverficeret markedsportefølje eksisterer slet ikke i privates afkast-risiko univers. En investeringsfond 

er eneste realistiske vej til diversifikationen.  

For det andet. Den lånefinansierede gearing, som betyder at private investorer skal i banken og 

belåne depotet til finansiering af replikationen. 66% af de private investorer har 1 aktie, hvor 

gearingskravet er næsten 2. Private investorer har en restriktion, der hedder long-only i deres 

investeringsunivers. Restriktionen er særlig kritisk i forbindelse med løsning af underdiversifikation 

eftersom alle porteføljer i gennemsnit (𝛽𝑛 = 1) har gearing højere end 1, 𝑔𝑛 > 1. 

Vi vil i artiklen perspektivere primært kvantitativt de to punkter her. Vi vælger at følge nogle linjer i 

den glimrende Rangvid (2019) artikel for bedre at kunne udtrykke forskellen mellem vores 

”constrained” og det klassiske CAPM ”unconstrained” setup, som altså netop formuleret i Rangvid 

(2019).  

Konkret evaluerer vi et replikationsalternativ i form af en kommunikativ simpel og lettilgængelig 

strategi, der udelukkende involverer aktivallokering mellem ”Kontant” og ”Investeringsfond”. Een 

OMX handlebar ETF fond med 25 danske aktier parallelt med long-only restriktion på investors 

samlede portefølje.  

Den nye strategi har som anført i indledningen en pris. En omkostning. I hvert fald relativt til den 

CAPM baserede strategi, som i artiklen er approximeret og repræsenteret ved en APT (1) strategi med 

lånefinansieret gearing i en de-facto 100% diversificeret portefølje af enkeltaktier (M200). Altså, een 

ETF fond versus 200 enkeltaktier som replikationsinstrument.9 Hele artiklen er bygget op omkring dels 

at analysere den nye replikationsstrategi i absolutte risikojusterede afkasttermer, men samtidig med 

analytisk øje for det relative risikojusterede afkasttab versus CAPM strategien. Vi analyserer den nye 

strategi trinvis i forhold til de 3 omkostninger vi identificerer.     

Selv om 25 aktier, som tommelfingerregel normalt anses for ”veldiversificeret” i forhold til hele 

markedet (uden usystematisk risiko), er der stadig en ikke-negligerbar forskel. En forskel, der giver 

ETF25 strategien en indirekte diversifikationsomkostning. Vi vælger også at inddrage ÅOP som 

yderligere direkte omkostning i fonden og i strategien. Også, selvom CAPM strategien, som udlagt i 

Rangvid (2019), ikke inkluderer nogen omkostninger i forbindelse med porteføljeomlægningen. Den 

 
9 M200 er ikke handlebar som børsnoteret instrument. Vi undersøger senere omkostningen ved at inddrage andre og 
mere diversificerede investeringsfonde som alternativ til ETF25.   
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sidste omkostning vi evaluerer, relaterer sig selvfølgelig til long-only restriktionen, som kort fortalt 

reducerer de gennemsnitlige gearingsfaktorer og dermed afkast og risikojusteret afkast.    

Men, i det nye investeringsunivers har vi generelt større tillid til at underdiversifikation nyttemæssigt 

kan ses som et irrationelt fænomen fordi investorerne nu har en i praksis adgang til en 

replikationsstrategi. Dette vurderer vi som førnævnt ikke er tilfældet under CAPM med de strenge 

forudsætninger. Særligt for private investorer.  

Afkastprocessen på de enkelte aktier genereres via en parametrisk 100% diversificeret 1/𝑁 

markedsportefølje eller population, bestående af imaginære danske noterede og unoterede 

aktieselskaber. Den er altså ikke handlebar. Vi kalibrerer 𝑁-markedsporteføljen med afsæt, ikke i 

empiriske historiske samplinger, men derimod finansmarkedets egne ligevægtsforventninger på 10 

års horisont.10  

Den univariate afkastproces for de enkelte aktier i porteføljerne er defineret ved en 𝑁-

markedsfaktormodel APT(1) med IID støj på alle aktier. Den multivariate afkastproces har multivariat 

IID støj. Modsat CAPM inkluderer vi i APT, også muligheden for alpha. Vi tvinger yderligere modellen 

til alpha 0 (nulsum) og beta 1. Både alpha og beta er normalfordelte med variationen tildelt fra 

samplede estimater.   

Afkastprocessen på replikationsstrategien er også defineret ved APT (1), men hvor vi har både APT 

(M200) og APT (ETF25) afhængig af APT indeks(faktor). Vi trækker altså to indeks som stikprøver med 

henholdsvis 𝑛 = 200 og 𝑛 = 25. Begge ud af 𝑛 < 𝑁. På denne måde kan vi kvantificere 

sandsynligheder for, at investorer har en ”winners” portefølje allerede inden replikation. Enten målt 

på afkast via sample estimatoren for beta, eller målt på det risikojusterede afkast via sample 

estimatoren for alpha. 

 
10 https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/charts/capital-market-assumptions 
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Det ligevægtsskabende no-arbitrage princip i APT, tilsiger at der ikke er alpha via M200 replikation, da 

vi antager de-facto 100% diversifikation på M200. For ETF25, må vi fortolke den asymptotiske 

arbitragemulighed. Vi vælger at gøre no-arbitrage princippet gældende for ETF25 i replikationen, 

trods den mindre end 100% diversifikation. På den måde holder vi også termerne adskilt. Alpha 

eksisterer altså potentielt på, og kun på, de privates porteføljer for 𝑛 < 25. I tabellen nedenfor er kort 

angivet de centrale parametriske størrelser for dels de privates gennemsnitlige 𝑛-porteføljer, og de to 

anvendte indeks i replikationen, M200 og ETF25.  

  

 

 

 

 

 

Analytisk opbygning og hovedfokus 

Analysens hovedfokus er, som i Rangvid (2019) de private investorers gennemsnitsporteføljer, 𝒏-

porteføljerne. Altså 𝑛 = 1 for private investorer med 1 aktie. 𝑛 = 2 for dem med 2 aktier osv. Op til 

𝑛 = 200 som er vores grænse for 100% diversifikation. 𝑛-porteføljerne estimater for afkast og risiko 

simuleres så ved at ”trække” 10.000 gange fra den parametriske population.11 Med dette setup 

analyserer vi en strategi med en, 

  

1) 𝑛 = 200 portefølje, M200, som lånefinansieret og 100% diversificeret gearingsinstrument. 

2) 𝑛 = 25 ETF fond, som lånefinansieret og mindre end 100% diversificeret gearingsinstrument. 

3) 𝑛 = 25 ETF fond, som long-only finansieret og mindre end 100% diversificeret gearingsinstrument. 

 

Under punkt 1 kommer vi frem til resultater, der bedst kan sammenlignes med eg. Rangvid (2019). 

Der er ingen restriktioner og vi får den højeste Sharpe Ratio i artiklens analyser. I Rangvid (2019) ville 

M200 være lig markedsporteføljen, MP91, med CAPM bestemte afkast og M-V 

tangentnytteoptimering. Replikation med M200 er altså optimal, men kun som følge af 100% 

 
11 Principielt ”trækker” vi ikke, da det ikke er en empirisk-bootstrap fordeling. Vi har allerede alle parametre uden 
estimationsrisiko. Men, vi benytter os af konceptet ”trække” da det fortæller historien om at private handler i 𝑁 
markedsporteføljen. Rangvid (2019) gør det samme da de også ender op med at anvende parametriske størrelser på trods 
af at de bruger et datasæt.  

Navn Statistisk kategory Handel Vægt Alpha Beta Forventet afkast Risiko Korrelation

Total Marked Population (N) Individuelle aktier 1/N 0,00% 1,00 6,00% 16,00% 0,25

M200 Stikprøve Individuelle aktier 1/200 0,00% 1,00 6,00% 16,00% 0,25

ETF25 Stikprøve Investesteringsfond 1/25 0,00% 1,00 5,79% 16,80% 0,25

n-porteføljer Stikprøve Individuelle aktier 1/n 0,00% 1,00 6,00% 16%-31,5% 0,25
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diversifikation. Ikke pga. efficiens. Eksekvering af M200 i praksis vil involvere at private investorer i 

geareret omfang investerer i samtlige 200 instrumenter i M200.  

Under punkt 2 møder vi den første restriktion. Nemlig, at replikationsobjektet skal være en handlebar 

fond på OMX. Vi skal have en markedsbaseret fond med maksimal diversifikation, men samtidig så 

billig som mulig. Fonden skal dog også være transparent. Dvs. vi skal helst kunne identificere ex-ante 

dens nettoafkast-risiko profil i relativt til 𝑁-markedet.  

Her er de passive fonde oplagte fremfor aktive fonde med usikre beta, og delvis usikre omkostninger. 

I det danske OMX noterede investeringsunivers findes en ETF på de 25 mest omsatte danske aktier 

som vi vælger. ETF’en er udstedt af XACT Kapitalforvaltning AB, og skygger med fysisk replikering 

OMXc25 indekset til en ÅOP på 20bp. Fondsrestriktionen i replikationen betyder et relativt tab mod 

M200 qua lavere diversifikation (højere risiko) og ÅOP (lavere afkast). 

Det sidste punkt, punkt 3, inkluderer i ETF strategien en long-only restriktion. En long-only 

investerings- eller handelsrestriktion. For at forstå long-only restriktionens betydning for replikation, 

kan vi se på et simpelt eksempel med en 𝑛 = 1 individuel privatinvestor med 20% kontant, og 80% i 

den ene aktie. Lad os sige, at det kræver 1,5 i gearing at komme på Sharpe Ratio’en (via ETF25). Da vil 

han skulle finde 40% finansiering, men har kun 20%. Han stoppes i analysen ikke helt ud af 

replikationen, men, og meget centralt, han replikerer i det omfang han kan. Dvs. i det her tilfælde 

med en faktor på 1,25 svarende til 20% omlægning fra kontant til ETF25.  

Implikationen er, at den gennemsnitlige gearingsfaktor på hver 𝑛-portefølje, er lavere med long-only 

end med lån. Vi analyserer det i detaljer og viser, at omkostningen er lav da private investorer i 

Danmark, ifølge Rangvid (2019) har meget høje kontantandele. Bemærk vi indfører sample variation 

omkring dette gennemsnit, da omkostningen ellers er 0, som følge af meget høje kontantandele i de 

private porteføljer. Gennemsnitsandelene er for alle analyserede 𝑛-porteføler højere end det 

implicitte kontantkrav via den gennemsnitlige gearingsfaktor.  

Vi har altså med introduktion af en ETF25 restriktion, et relativt mod M200 tab, som vi dekomponerer 

i 3 grupper. Diversifikation, ÅOP og kontantrestriktion. For alle 𝑛 = 200 mulige porteføljer betyder 

det i M-V sammenhæng logisk også et relativt nyttetab pga. lavere Sharpe Ratio. For en lang række af 

porteføljer, betyder ETF strategien dog også et absolut nyttetab, hvor omlægning simpelthen ex-ante 

ikke kan svare sig.  
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Eksempelvis, giver det ikke mening for investorer med 25 aktier at forfølge replikation, da de blot vil 

være efterladt med samme risiko og diversifikation, men med lavere forventet afkast, som følge af 

ÅOP. Der er derfor et kritisk for den generelle ETF25 baserede tilgang,  ”Go- No Go” break-even punkt 

for de privates porteføljer, som må være under 25 aktier. Uden vi har taget stilling til alpha. Artiklens 

hovedformål er altså med replikationsstrategi, at optimere private investors nytte, 𝑈(∗), i dette 

”constrained” univers med 1 ETF25 fond og long-only betingelse. Dvs., 

 

𝑈(∗) = 𝑈[𝐸(𝑅𝑃), 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃)] = 𝑈[𝑆𝑅(𝑅𝑃) ] 

 

st.      𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ ≥ 0     𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝑤𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 1 

 

Med lidt god vilje kan vi betragte det samlede billede ud fra figuren nedenfor. Fortolkningsmæssigt er 

vi delvist i CML verdenen. Men, også kun delvist 𝑛-porteføljerne er diskrete. Vi antager, at den 

risikofrie rente er 0. Vi antager også at vi betragter gennemsnitsporteføljer. Dvs, beta er 1 og alpha er 

0. Den grå linje er den øverste med den højeste Sharpe Ratio. Private investorer ligger på den 

vandrette linje, 𝑛 = 200, 𝑛 = 199, … , 𝑛 = 1, med lavere forventet afkast i forhold til markedets 

afkast via M200. Den vertikale afstand er tabet ved underdiversifikation.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0,0% 2,5% 4,5% 6,5% 8,5% 10,5% 12,5% 14,5% 16,5% 18,5% 20,5% 22,5% 24,5% 26,5% 28,5% 30,5%

Underdiversifikation - Intuition og teknikker mod fænomentet

M200-med lån ETF25-med lån ETF25-asset allocation M200 afkast (n-porteføljer)

n=200

n=1



13 
 

De kan købe M200 outright og få markeds Sharpe Ratio via via risikoen. Horisontal diversifikation. De 

kan også vælge at geare op, beholde risikoen og få højere afkast. Vertikal diversifikation. Men alle 

(<200) investorer kan M-V nytteoptimere. Ikke kun gennemsnitsinvestorer.  

Samme dynamik virker med ETF25. Dog med den mærkbare forskel, at alle ikke kan nytteoptimere. 

Som nævnt før er det et break-even punkt som betyder at vi skal under 25 aktier i porteføljen før det 

kan svare sig at omlægge i absolutte termer. På figuren er dette break-even punkt ved skæringen 

mellem den røde og plettede linje. Porteføljerne på det lille stykke mellem M200 porteføljen og 

break-even har absolut tab. Det ser ud ikke af mange, men der ligger altså hele 185 𝑛-porteføler på 

det lille risikostykke, da porteføljerisikoen falder konvekst (med antallet af aktier) mod 

markedsrisikoen (næste afsnit). Vi ser tydeligt det relative tab i forhold til M200 strategien hele vejen 

udad.  

Når vi indfører kontantrestriktionen er gearing ikke længere på 100% af formuen, da 

gennemsnitskontantandelen er positiv før omlægning. Det betyder selvfølgelig i illustrationen, at de 

private investorer ikke ligger på den grå markedsafkastlinje for 100% diversificerede aktier. Men, 

ideen er til at følge. Der er et yderligere tab i forventet afkast pr. risikoenhed når vi implementerer 

long-only fordi vi betinger simuleringen af gearingsfaktoren på en normaltfordelt estimator for 

kontantandele.     
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Diversifikation – en simpel matematisk beskrivelse    

Principielt ligger der i underdiversifikation 2 byggeklodser. Nemlig, ”under” og ”diversifikation”. Først 

diversifikation. I Danmark kaldes denne lidt populært for ”spredning” og fortolkes endnu mere 

populært, som, ”man skal ikke placere alle æg i samme kurv”.  Og, det skal ”man” såmænd heller ikke 

under indforståede omend ofte misforståede antagelser. Vi vælger her en lynhurtig beskrivelse.  

Betragt en stokastisk variabel for 𝑅𝑃 afkastet på en portefølje, 𝑃, som er en funktion af andre 

(underliggende) stokastiske variable 𝑅𝑖 som alle har samme afkast- og risikofordeling, med forventet 

afkast, 𝐸(𝑅𝑀) og standardafvigelse, 𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑀). Når det er tilfældet ved vi at en porteføljes afkast 𝑃, 

kan beskrives som,  

𝑅𝑃 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

,        𝑚𝑒𝑑            ∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

  

 

hvor porteføljeafkastet samtidig også er et vægtet gennemsnit med følgende karakteristika, 

 

𝐸(𝑅𝑃) = 𝑤′𝐸(𝑅𝑀) = 𝐸(𝑅𝑀) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) = 𝑤′Ω𝑤 

 

hvor Ω er en 𝑛𝑥𝑛 varians-kovarians matrice. Varianselementer på diagonalen og kovarianselementer 

på off-diagonalen. Det forventede afkast, er konstant for porteføljen uagtet 𝑛. Til gengæld så falder 

variansen (eller risikoen, standardafvigeslen) med større stikprøve forudsat, at 

gennemsnitskorrelationen, 𝜌, er lavere end 𝜌 = 1.12 Gennemsnitskorrelationen mellem de 

individuelle stokastiske variable 𝑅𝑖 afgør, hvornår 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) bunder statistisk ud. Jo, lavere 

gennemsnitlig korrelation mellem variablene, jo færre 𝑛 er påkrævet for at opnå en given risiko.13 

 
12 Vi sætter ikke ”streg” ovenpå gennemsnitskorrelationen. Vi kommer kun i artiklen til at arbejde med netop 
gennemsnitskorrelationen. 
13 Oftest i daglig tale tales der om lavere korrelation som en tidsmæssig fremskyndelse mod højest mulige diversifikation. 

𝜌 = −1  og 𝜌 = 1 definerer minimum og maksimum tid. Om end dette er en velmenende tommelfingerregel, ligger deri 

fortolkningen, også ofte misforståelse og fejlkommunikation. Nemlig, det vi kalder ”The Time Fallacy of Diversification”, og 
som i sidste ende kan få investorer i den tro, at finansielle aktier over tid bliver mindre risikofyldte. Logikken er, at hvis vi 
blot log-lineariserer porteføljens geometriske afkastkæde over tid, kan vi beregne forventet afkast og risiko på den 
traditionelle måde, og altså statistisk over tid ”låse” det gennemsnitlige logafkast. Endda ”hurtigt” da vi normalt antager 
0% seriel korrelation over tid (når rentes-rente er log-fjernet). Problemet er bare, hvis det tolkes i retningen af (som det 
gør), at investering på lang sigt så må være end bedre og mere sikker investering end på kort sigt. Intet kunne være mere 
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Tilfældet med 𝜌 = 0 korrelation er et særtilfælde, da vi ved at 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) → 0 og hvor den centrale 

grænseværdi i øvrigt kan anvendes til beskrive porteføljens afkastfordeling ud fra en normalfordeling 

allerede ved ca. 𝑛 = 30. Er der perfekt positiv korrelation, 𝜌 = 1, er porteføljens risiko identisk med 

risikoen på 𝑅𝑖. Er der perfekt negativ korrelation, 𝜌 = −1, er 𝑛 = 2 nok til at skabe 0 - risiko. Grafen 

nedenfor viser et par scenarier for  

 

𝑅𝑖  ~ 𝑁(0,06; 0,3152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser, at risikoen på porteføljen falder konvekst med antallet og ”bunder ud”. Ideen er naturligvis, at 

den forventede værdi 𝐸(𝑅𝑃) stadig er den samme qua lineariteten og den homogene antagelse i 

fordelingerne for 𝑅𝑖. En anden væsentlig observation i forhold til finansmarkedet, er at vægtene er 

arbitrære. Diversifikationen virker matematisk så længe summen af vægtene summer til 1. Det 

betyder princippet kan implementeres i strategier med 𝑛 tilfældigt udvalgte aktiver. Dartpilen eller 

abespillet.  

Afhængig af korrelationer vil der for 𝐸(𝑅𝑃 ) > 0 gradvist med størrelsen af stikprøven statistisk ”låses” en 

positiv værdi (gevinst). Jo højere 𝑛, des lavere risiko, og altså dermed jo mere statistisk sikkert bliver det 

at,   

 

 
forkert. Investorer bekymrer sig om det forventede afkast på deres initiale 𝑃0 formue på 𝑛-horisonttidspunktet 𝑃𝑛. Denne 

styres af porteføljens lognormale 𝐹 formuefordeling på horisonttidspunktet, 𝐹[ln(1 + 𝜇𝑝)𝑃0 𝑛; 𝜎𝑝√𝑛𝑃0], hvor 

ln [
𝑃𝑛

𝑃0
] ~ 𝑁 [[ln(1 + 𝜇𝑝) −

𝜎𝑃
2

2
] 𝑛; 𝜎𝑝√𝑛]. 
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𝐸(𝑅𝑃 ) = 𝐸(𝑅𝑀 ) 

 

Det er selvfølgelig også det der kaldes ”Law of large Numbers”. Den statistiske indlåsning kan 

parametrisk beskrives via normalfordelingen givet 𝜌 = 0 mellem de individuelle stokastiske variable. 

Det ved vi som sagt fra den centrale grænseværdisætning, for stikprøver af en hvis 

minimumsstørrelse og uanset fordelinger af de individuelle variable.14  

For ikke bare at forstå diversifikation, som ovenfor skitseret, men underdiversifikation, kan vi 

eksempelvis dekomponere en 1/𝑛 porteføljens totale varians 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃 ) i, 

  

1) aktiernes individuelle gennemsnitlige stand-alone variation, 𝑉𝑎𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑃)  

2) aktiernes indbyrdes gennemsnitlige samvariation, 𝐶𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅(𝑃)      

 

Hvis vi betragter den totale variation med Ω matrixbriller så for 𝑛 → ∞ går de kvadratisk vægtede 

diagonalelementer mod nul, mens de off-diagonale elementer er afhængige af korrelationsstrukturen. 

Vi har altså at, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃 ) = 𝑉𝑎𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑃)  + 𝐶𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅(𝑃)     

 

Og,     

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃 ) → 𝐶𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅(𝑃)        ,       𝑓𝑜𝑟 𝑛 → ∞ 

 

Og,     

 
14 Uanset setup så vil der altid være en aktør på den anden side af bordet. Der må være en anden der negativt eksponeret 

mod samme statistiske udfald. I så fald vil vedkommende have statistisk ”låst” en negativ værdi (tab) inde med samme 

sandsynlighed, 𝐸(𝑅𝑃 ) = 𝐸(𝑅𝑀 ) < 0. Ikke overraskende er dette kerneforretningen hos spiludbydere, som Kasinoer, hvor 

eksempelvis 𝜌 = 0 rouletten konstant arbejder mod denne indlåsning i kunders disfavør. I hvert fald i afkast/risiko termer. 

Om kunden får nytte ud af spillet er en anden sag. Men, set fra et profitmaksimerende Kasinos side er hver ”rul med 

kuglen” positivt. Det følger naturligvis også af statistikken, at en dygtig groupier hellere vil have en kunde, der spiller 100 

gange DKK 1.000 end 1 gange DKK 100.000. Det er fuld risiko versus nul risiko for samme forventede gevinst på 

100.000/37.  
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𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃 ) − 𝐶𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅(𝑃) → 0    ,       𝑓𝑜𝑟 𝑛 → ∞ 

 

Stand-alone bidraget kan altså styres med antallet (kaldes også naiv diversifikation pga. 

dartpilmuligheden), mens kovariansbidraget styres med de underliggende korrelationer på aktierne. 

Sidstnævnte fik først opmærksomhed med Markowitz (1957) og hans berømte artikel ”Portfolio 

Selection”. En portefølje med 1 aktie har således fuld stand-alone risiko, mens en bredere portefølje, 

hvor alle aktier er trukket i samme fordeling, har gradvist lavere risiko i takt med antallet af aktier 

øges. Indtil et 𝑛 niveau, hvor diversifikationseffekten er nul, og porteføljens varians lig kovariansen 

(approximativt tilnærmet).  

Det er forskellen mellem disse to varianser det hele handler om. Hvorfor tage stand-alone varians 

med få aktier, når denne type varians kan fjernes med ved at inkludere flere aktier. Endda 𝑛 tilfældigt 

valgte aktier. En underdiversificeret portefølje af aktier er altså en portefølje med en risiko, der er 

højere end den risiko der er tilgængelig (tilfældigt) for samme forventede afkast.  

Antag nu, at investor gradvist ”trækker” sine aktier i porteføljen fra den samme fordeling. Nemlig fra 

en 𝑁-størrelse ligevægtet markedsportefølje 𝑀, som er forenelig med markedsrisikoen. Lad os kalde 

denne ”populationen” for at være sikker på den statistiske reference. Da har vi at 

underdiversifikation, som en proces for 𝑛 → 𝑁 kan ses som,  

 

𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑃) 
→

𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑀)
     

 

   

hvor vi har skiftet til standardafvigelse. Og, som statisk værdi,  

 

[
𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑃) 
−

𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑀)
] < 0 

 

Vi skal i næste afsnit se hvordan vi med udgangspunkt i klassisk finansiel teori kan eliminere 

underdiversifikation for 𝑛 < 𝑁 ved at anvende en replikationsstrategi med en gearingsfaktor 𝑔𝑛, der 

for 𝑔𝑛 > 1 løser,  
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𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑃) 
𝑔𝑛 =

𝐸(𝑅𝑀)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑀)
 

 

som, 

 

𝑔𝑛 =
𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑃)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑀)
  

 

Diversifikation - CAPM og APT 

Rangvid (2019) antager en mikroøkonomisk CAPM ligevægt, hvor et vilkårligt aktivs afkast 

prisfastsættes, som lineær kombination af den risikofrie rente og det forventede 

markedsporteføljeafkast. Afkast genereres i CAPM på baggrund af et systematisk bidrag fra 

betarisikoen med markedet, og et usystematisk bidrag fra idiosynkratisk aktivspecifik tilfældig støj. 

Rangvid (2019) anvender i artiklens metodiske udgangspunkt egentlig empiriske data, men vælger 

alligevel af strukturelle årsager for renten, at estimere aktieporteføljers afkast i CAPM. Både den 

nuværende (før omlægning) afkast-risiko profil i porteføljen og replikationsstrategien, er beregnet 

med CAPM. Vi skal dog i hele vores analyse anvende APT (Ross, 1976) modeller for de 

afkastgenererende processer. Mere specifikt APT (1) single-indeks markedsmodellen. 

APT (1) er i lighed med CAPM en lineær 1-faktor ligevægtsmodel til beskrivelse af det forventede 

afkast, eller måske rettere, afkastkravet ud fra et aktivs beta med et markedsafkast. Modsat CAPM er 

markedsporteføljen dog ikke en teoretisk nyttekonstruktion, men et indeks. En faktor. Ligevægten er 

derfor heller ikke af mikroøkonomisk karakter, men foregår potentielt via en finansiel strategi, nemlig 

arbitrage mellem aktivet outright, og modellens betajusterede replikation.  

Når vi betoner ”potentielt” er det fordi alene muligheden for arbitrage, altså risikofri gevinst uden 

likviditet, forhindrer uligevægt. No-arbitrage betingelsen sikrer således ligevægt i afkast-risiko trade-

off’et, men kun og kun på såkaldt veldiversificerede porteføljer, som er asymptotisk defineret. APT (1) 

inkluderer derfor også alpha på ikke veldiversificerede private investorers porteføljer.  

Generelt er fordelen ved APT(1) og APT mere bredt, selvfølgelig fleksibiliteten og ofte simpliciteten i 

de systematiske faktorer. Ulempen versus CAPM er, at faktorerne ikke er teoretisk defineret og, at 

selve ligevægtsprisdannelsen kun som sagt omfatter veldiversificerede porteføljer. Men, i forhold til 

CAPM, kan vi i APT antage en systematisk faktor for markedsporteføljen, som ikke (nødvendigvis) er 
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en nytteoptimal M-V portefølje. Vi kan eksempelvis anvende, som i artiklen, en handlebar OMX ETF25 

for de 25 mest handlede aktier i Danmark.  

Med den som faktor, har vi qua fraværet af arbitragemekanismen på udiversificerede porteføljer (og 

enkeltaktier), sample varians på alpha i de privates porteføljer. Når vi så accepterer 𝑛 = 25 som 

veldiversificeret i APT forstand har vi at selve replikationsstrategiens afkastproces udelukker alpha. 

Hvis APT (1) modellen er korrekt, altså den statistisk rigtige, kan alpha i analysen kun komme eet sted 

fra, nemlig den sample alpha, der eksisterer i de private porteføljer før replikation.15     

 

APT (1) – den nuværende (P) og replikerede portefølje (RP) 

Hele vores modelmæssige setup er funderet i et uobserverbart, men forventningskalibreret dansk 

aktiemarked, med 𝑁 aktier med 1/𝑁 vægtning. De nødvendige parametriske antagelser for 

markedsafkast, kovariansrisiko, gennemsnitskorrelation og gennemsnitsrisiko, hentes fra BlackRock 

Inc.  

Da vi parametriserer alle de centrale statistiske størrelser for afkastprocessen, behøver vi naturligvis 

ikke ”træk” simulere, som i Rangvid (2019). Til gengæld er ”træk” beskrivelsen en god intuitiv måde at 

forstå vores setup på. Derfor, alle aktier hos investorerne ”trækkes” tilfældigt i 𝑁-porteføljen, som 

betyder, at alle investorer, eller grupper af investorer, med færre end 𝑁 aktier, i gennemsnit vil have 

markedsafkastet, men ikke markedsrisikoen. Risikoen vil være højere for alle investorer pga. den 

usystematiske støj. Betragt nu afkastprocessen for den individuelle APT(1) aktie for 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, på 

det danske aktiemarked,16   

 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝑅𝑀 − 𝑅𝑓] + 𝜀𝑖 

og omskrevet på ”replikationsform”, 

 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + [1 − 𝛽𝑖]𝑅𝑓 + 𝛽𝑖𝑅𝑀 + 𝜀𝑖 

 
15 Når vi anvender en ikke-korrekt specificeret APT (1) model, er der naturligvis en anden mulig for alpha end den der 

opstår i fraværet af arbitrage eller arbitragemuligheder. Nemlig, at 1-faktor modellen kan være underfaktoreret af 

systematiske faktorer. Det er der også empirisk belæg for i centrale dele af performancelitteraturen på investeringsfonde, 

hvor nok mest prominent er Fama-French (1993) og Carhart (1997), som begge har afvist alpha under H0, men først ved 

APT (3) henholdsvis APT (4). Men, altså ikke ved APT (1). Med andre ord, ligger der et empirisk faktorbaseret merafkast 

(”dirty alpha”) ved at øge faktorerne.   

16 Bemærk, at modellen er et lineært system af 𝑁 univariate processer. Det er et multivariat system. Men ”tiden t” er ikke 
inkluderet da APT som CAPM er en 1-periode model. 
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med systematisk støj fra 𝛽𝑖𝑅𝑀 og ÏID usystematisk støj så for alle 𝑖, 

 

𝜀𝑖 ~ 𝑁[0; 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖)]    ,      𝐸(𝜀𝑖𝑅𝑀) = 0 

 

For hele markedet på tværs af 𝑖 aktier har vi afkastuafhængighed igennem støjleddet, men 

afhængighed via betafølsomheden til markedet. Desuden antages på tværs konstant varians 

på støjleddet. Vi kan skrive sampleprocessen for en portefølje med 𝑛 aktier, som, 

 

𝑅𝑃 =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖 =

𝑛

𝑖=1

1

𝑛
∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

+
1

𝑛
∑ 𝑅𝑓

𝑛

𝑖=1

+
1

𝑛
∑ 𝛽𝑖𝑅𝑀

𝑛

𝑖=1

+
1

𝑛
∑ 𝜀𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Som kan også udtrykkes som proces med estimatorerne, 𝛼𝑃, 𝛽𝑃 og 𝜀𝑃,17 

 

𝑅𝑃 = 𝛼𝑃 + 𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝑅𝑀 + 𝜀𝑃 

 

hvor, forventningerne er, 

 

𝐸(𝛼𝑃) = 0,       ,   𝐸(𝛽𝑃) = 1, 𝐸(𝜀𝑃) = 0 

 

Og (unbiased) sampling varians,18 

 

𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑃) =
𝑛 − 1

𝑛2
𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑖),         𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑃) =

𝑛 − 1

𝑛2
𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖),         𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃) =

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖)

𝑛2
 

 

 
17 Vi sætter ikke streg over estimaterne da det forstyrrer senere notation. Det er ”p’et” der fortæller det er sample 
(portefølje) 
18 Der er varians på vektoren af alpha, beta og epsilon. Ikke den enkelte 𝑖. De har varians 0. 
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Bemærk en central potentiel forvirring. Sample parametrene for alpha og beta er ikke stokastiske i 

afkastmodellen og derfor heller ikke en del af procesvariansen (=0). De er stadig deterministiske i 1-

periode afkastanalysen, som de er på den individuelle proces i markedsporteføljen 𝑁. 

Fortolkningsmæssigt betyder det, at de enkelte privates porteføljer til 𝑡 = 0, før omlægning, kan have 

forskellige portefølje beta og sample alpha fra markedsporteføljens 1 henholdsvis 0 for beta og alpha.  

Afkastprocessen frem mod 𝑡 = 1 horisonten er stadig den lineære APT funktion. De gennemsnitlige 

porteføljer for de private vil som skrevet i forventningerne ovenfor have 𝛽𝑃 = 1  og 𝛼𝑃 = 0. Vi kan nu 

lave en APT(1) arbitragestrategi, 𝜋𝑃, med syntetisk betareplikation af 𝑃, når strategiens afkastproces 

er,             

 

𝜋𝑃 = 𝑅𝑃 − [𝛼𝑃 + [1 − 𝛽𝑃]𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝑅𝑀 + 𝜀𝑃] 

 

har forventningerne,  

 

𝐸(𝜋𝑃) = 𝐸(𝑅𝑃) − [𝐸(𝛼𝑃) + [1 − 𝐸(𝛽𝑃)]𝑅𝑓 + 𝐸(𝛽𝑃)𝐸(𝑅𝑀)] ≠ 0 

 

Dvs. når, 

 

𝐸(𝛼𝑃) ≠ 𝐸(𝑅𝑃) − [[1 − 𝐸(𝛽𝑃)]𝑅𝑓 + 𝐸(𝛽𝑃)𝐸(𝑅𝑀)] 

 

Men, problemet opstår ved risikoen, som vi ikke kan hedge 100% med betafaktoren. No-

arbitragebetingelsen er som bekendt at, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑃) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) − 𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) = 0 

 

Men, indsættes i ligningen ser vi det fundamentale problem, nemlig at den usystematiske støj ikke 

forsvinder i arbitrageporteføljen, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑃) = 𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃) − 𝛽𝑃

2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃) 
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Og altså, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑃) =
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖)

𝑛
 

 

I APT modellen fungerer no-arbitrage prisfastsættelen derfor også kun asymptotisk. Det følger af at 

(lineære) porteføljer, der indeholder flere og flere aktier, får lavere og lavere sampling varians 

omkring støjen (LLN), således at profitten gradvist sandsynliggøres med 𝑛,     

 

𝜋𝑃

𝑑
→  𝑁 [𝛼𝑃,

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖)

𝑛
] 

 

Ideen er, at no-arbitrage princippet kan skabe ligevægt i prisdannelsen af aktiver, når den 

idiosynkratiske risiko de-facto er forsvundet med antallet af aktiver i porteføljen. Tilbage står kun beta 

og faktorerne, hvorved arbitragemekanismen kan bringes i spil med mindst muligt hensyn til den 

udiversificerbare risiko, som ikke kan afdækkes. For en ”veldiversificeret” portefølje 𝑃, som ikke er 

markedsporteføljen 𝑁, har vi derfor at,  

 

𝑅𝑃 = [1 − 𝛽𝑃]𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝑅𝑀 +  𝜀𝑃 

 

med forventning, 

 

𝐸(𝑅𝑃) = [1 − 𝛽𝑃]𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀) 

 

Og varians, 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) = [𝛽𝑃]2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃) 

 

Det er single-index APT modellen, hvor alpha altså er væk som følge af no-arbitrage betingelsen. 

Bemærk, som vi har nævnt, at selv om ETF25 med kun 25 aktier ikke er 100% diversificeret betragter 

vi den stadig som ”veldiversificeret” i henhold til APT, hvorved altså at det forventede afkast beregnes 
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uden alpha. Hvis vi antager, at 𝑀 er CAPM markedsporteføljen, kan CAPM i øvrigt også ses som 1-

faktor version af den generelle faktor APT.  

Markedet belønner i APT ligevægt (ligesom CAPM) altså kun den systematiske risiko repræsenteret 

ved betafaktorrisikoen. Det betyder for ”ikke-veldiversificerede” porteføljer, som de private 

porteføljer, at den samlede risiko målt sum summen af den systematiske og usystematiske risiko ikke 

fuldt belønnes.  

For samme risiko er afkastet lavere eller omvendt for samme afkast er risikoen højere i private 

investorers porteføljer. Sharpe Ratio’en er suboptimal under forudsætning af at investor ikke tilfældig 

ligger inden med positiv alpha- Men i gennemsnit er det altid tilfældet. Vi kan som tidligere anført 

udnytte dette ved at ”geare op” af SML sammenhængen. Bruger vi i første omgang varians som 

gearing siger vi for udiversificerede porteføljer at,  

 

𝑔𝑃
2 =

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
=

𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
= 𝛽𝑃

2 +
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
      ,      𝑔𝑃

2 >  𝛽𝑃
2   

 

hvor altså underdiversifikationen og dermed gearingen forsvinder med porteføljestørrelsen. 

Gearingsfaktoren er et relativt mål mellem risikoen på den nuværende portefølje (”tæller”) og 

risikoen på replikationsinstrumentet (”nævner”). I Rangvid (2019) er det markedsporteføljen generelt. 

Vi anvender ”Indeksporteføljer” via APT i replikationen med M200 og ETF25.  M200 har vi tildelt 

samme karakteristika som markedet, blot med kun 200 aktier. Faktoren for ETF25 er dog forskellig, 

som det ses her, 

 

𝑔𝑃
2 =

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
=

𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
= 𝛽𝑃

2 +
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
      ,      𝑔𝑃

2 >  𝛽𝑃
2 

 

 

Bruger vi nu standardafvigelse som mål har vi, 

 

𝑔𝑃 → 𝛽𝑃    𝑓𝑜𝑟 𝑛 → 𝑁 
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Ved 𝑔𝑃 = 𝛽𝑃 har investor M porteføljens sammensætning, hvor omlægning er unødvendig, 

medmindre replikationen eventuelt kan foregå i en proxy for markedet uden omkostninger. 

Porteføljens forventning før replikationen er altså, 

 

𝐸(𝑅𝑃) = 𝛼𝑃 + [1 − 𝛽𝑃]𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀) 

 

Og efter med ETF25, 

 

𝐸(𝑅𝑅𝑃) = [1 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) 

 

Og efter varians med ETF25, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑅𝑃) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) = [𝑔𝑃]2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹25) 

 

 

Vi kan se vi har replikeret markedets (ETF25 indeks) afkast-risiko ligevægt ved at indsætte i ”Sharpe-

Ratioen”, 

 

𝑆𝑅𝑅𝑃 =
[1 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝑅𝑓

𝑔𝑃𝑆𝑡𝑑(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
 

 

Og derfor,  

 

𝑆𝑅𝑅𝑃 = 𝑆𝑅𝐸𝑇𝐹25 =
𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝑅𝑓

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
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Vi har set at risikoen er identisk før og efter omlægningen, nu kan vi udregne 

”diversifikationsgevinsten” ved at sammenligne før og efter forventning til afkast givet risikoen. 

Benævner vi diversifikationsgevinsten, merafkastet, som 𝐺𝑃 for en 𝑃 portefølje med 𝑛 aktier, har vi, 

 

𝐺𝑃 = 𝐸(𝑅𝑅𝑃) − 𝐸(𝑅𝑃) 

 

Og altså, 

 

𝐺𝑃 = [1 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − [𝛼𝑃 + [1 − 𝛽𝑃]𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀)] 

 

Og omskrevet, 

 

𝐺𝑃 = −𝛼𝑃 + [𝛽𝑃 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀) 

 

I forhold til vores analysen i artiklen er forrige ligning central. Vi vil primært som i Rangvid (2019) 

evaluere gennemsnitlige investorporteføljer med pr. definition 𝛽𝑃 = 1 og 𝛼𝑃 = 0. Dvs. 

gennemsnitsporteføljernes merafkast ved replikation, beregnes simpelt som, 

 

𝐺1 = [1 − 𝑔1]𝑅𝑓 + 𝑔1𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝐸(𝑅𝑀) 

𝐺2 = [1 − 𝑔2]𝑅𝑓 + 𝑔2𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝐸(𝑅𝑀) 

   …..     

𝐺199 = [1 − 𝑔199]𝑅𝑓 + 𝑔199𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝐸(𝑅𝑀) 

𝐺200 = [1 − 𝑔200]𝑅𝑓 + 𝑔200𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝐸(𝑅𝑀) 

 

hvor 𝑛 = 200 i vores model de-facto er 100% fuldt diversificeret. Det ”risikoneutrale” merafkast for 

investorer med 2 aktier i gennemsnit benævnes således eksempelvis 𝐺2. Når vi anvender M200 som 

indeksfaktor i replikationen i stedet for ETF25 er merafkastet positivt for alle 𝑛-porteføljer hele vejen 

op til 𝑛 < 200. Det kan svare sig for alle gennemsnitsinvestorer at omlægge. Med ETF25, som har en 
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positiv ÅOP, som trækker fra i det forventede afkast, er der dog gruppe af investorer for hvem det 

ikke kan svare sig alene pga. ÅOP. Der er et minimumskrav til gearing og dermed maksimumkrav til 𝑛 

for, hvornår investor skal replikere,    

 

[1 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝐸(𝑅𝑀) > 0 

 

𝑔𝑃 >
𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓

𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝑅𝑓
 

 

For den enkelte investor er 𝛼𝑃 ≠ 0 og 𝛽𝑃 og kravet til diversifikationsgevinst er derfor,  

 

 
𝛼𝑃 < [(𝛽𝑃 − 𝑔𝑃]𝑅𝑓 + 𝑔𝑃𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀) 

 

En ”winners” (Sharpe Ratio) investorportefølje taber derfor ved replikationen således, at det for nogle 

investorer ikke kan det ikke betale sig at omlægge. Ligeledes kan det ikke betale sig for nogle målt på 

afkastet alene. Vi kan illustrere 𝛽𝑃 = 1 og 𝛼𝑃 = 0 porteføljernes replikationsstrategi i et diagram der 

er en diskret pendant til CML fordi det ikke ved enhver risiko er muligt at have en 𝑛- portefølje. Vi har 

replikation med M200 og ETF25 som,  
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Den vandrette streg er det forventede afkast for alle 𝑛 porteføljer før omlægning. I afkastet er 𝛼𝑃 = 0 

inkluderet da det er er gennemsnitsporteføljer. Den yderste portefølje til højere er 𝑛 = 1. M200 

porteføljen er repræsenteret ved de sorte ”plet”. Alle porteføljer er dermed trukket ud mellem disse 

to yderpunkter. Vi ser hvordan replikationsafkastet er højere for hver risiko (𝑛). Vi ser også at den er 

relativt højere, hvis replikationen foretages i M200. Dels pga. risikoforskel mellem M200 og ETF25 og 

dels pga. ÅOP i ETF25.  

Den vertikale forskel mellem replikationsafkastet og det nuværende afkast er omkostningen målt i 

afkast ved underdiversifikation. Vægtes dette afkastet på samtlige 𝑛 porteføljer med deres 

markedsværdivægt har vi den aggregerede omkostning som i Rangvid (2019). Gruppen af 𝑛-investorer 

for hvem det ikke kan svare sig at omlægge til ETF25 ligger i det lille stykke mellem M200 og ETF25 

funktionens skæring med gennemsnitsafkastet før omlægning.  

 

Replikation med ETF25 og long-only allokering 

At undersøge replikationen via simpel long-only aktie/kontant allokering giver naturligvis mening al 

den stund at private investorer har en aversion mod lånefinansiering. Måske endda ligefrem ikke 

mulighed for det. Men, undersøgelsen giver også mening fordi kontantandelen i de danske private 

investorers samlede aktie-kontant porteføljer er høj. Meget høj. Ifølge data i Rangvid (2019) ser det 

således ud, 

 

 

Med de data kan vi naturligvis beregne om investorerne i gennemsnit kan gennemføre replikationen 

under hensyntagen til restriktionen. Vi ved at, 

 

𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝑤𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 1 ,                           𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ ≥ 0,         𝑤𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ≥ 0 

 

Vi opstiller først processen, det forventede afkast og varians før handel, 

 

𝑅𝑃 = (1 − 𝛽𝑃)𝑅𝑓 + 𝛽𝑃𝑅𝑀 + 𝜀𝑃 

 

#Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 24 25

Kontant 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 33,00% 33,00% 33,00%
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𝑅𝑃 = 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ(1 − 𝛽𝑃)𝑅𝑓 + (1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)𝛽𝑃𝑅𝑀 + 𝜀𝑃 

 

Dvs., 

 

𝐸(𝑅𝑃) = 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ(1 − 𝛽𝑃)𝑅𝑓 + (1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)𝛽𝑃𝐸(𝑅𝑀) 

 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) = (1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)2𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃) 

  

 

Og efter long-only allokering, 

 

𝑅𝑅𝑃 = 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ(1 − 𝑔𝑃)𝑅𝑓 + 𝑔𝑃(1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)𝑅𝐸𝑇𝐹25 

  

𝐸(𝑅𝑅𝑃) = 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ(1 − 𝑔𝑃)𝑅𝑓 + 𝑔𝑃(1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑅𝑃) = 𝑔𝑃
2(1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ)2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹25) 

 

Vi kan nu se at vi kan anvende den samme gearingsfaktor med long-only som i fraværet af long-only. 

Sætter vi 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑅𝑃) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) og løser for 𝑔𝑃
2 for vi nemlig igen at, 

 

𝑔𝑃
2 =

𝛽𝑃
2𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑃)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝐸𝑇𝐹)
 

 

Og altså gearingsfaktoren, 
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𝑔𝑃 =
𝑆𝑡𝑑(𝑅𝑃)

𝑆𝑡𝑑(𝑅𝐸𝑇𝐹25)
 

 

Handelsrestriktionen må være, 

 

𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ + (𝑔𝑃 − 1)(1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ) ≥ 0 

 

Dvs. krav til (maksimum implicit) gearing, 

 

𝑔𝑃 ≥
1

1 − 𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ
 

 

Eller, til kontanter, 

 

𝑤𝐶𝑎𝑠ℎ ≥ 1 −
1

𝑔𝑃
 

 

Det er denne betingelse vi tester mod dels Rangvid (2019) gennemsnittet i private investorer 𝑛-

porteføljer, og individuelt givet en sample variation om gennemsnit af kontantandelen.  

 

“The aggregate cost of equity underdiversification” - Rangvid, 2019 

Vi indleder den empiriske analyse med at præsentere de overordnede resultater i Rangvid (2019) for 

at have et sammenligningsgrundlag. I august 2019 udkom Rangvid (2019) med den ovenstående titel. 

Artiklen og forfatternes tidligere bidrag har i en årrække defineret platformen for diskussionen af 

private investorers manglende diversifikation i Danmark.  

Rangvid (2019) anvender data fra SKAT til at kortlægge de faktiske forhold omkring aktiebeholdninger 

hos private investorer, og dokumenterer inden for den klassiske CAPM ramme, store 

diversifikationsproblemer. Således er andelen af investorer med netop 1 aktie hele 66%, 2 aktier 16% 

og 94% har færre end 5 aktier. Desuden har kun 0,2% mere end 20 aktier i porteføljen. Forskerne 
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trækker investeringsfonde ud af datagrundlaget og konkluderer, at det samlede ”tab” ved ikke at 

”geare op” er ca. 3,7% p.a. svarende til DKK 1,4 mia.  

Rangvid (2019) implementerer et quasi-empirisk setup, hvor risikoen for 91 investorporteføljer 

samples i en 20-årig historik for 91 danske aktier. Den 91’te portefølje repræsenterer den 100% 

diversificerede MP91 markedsportefølje.  

Afkastet samples dog ikke i denne historik pga. det strukturelle fald i den nominelle rente, som får 

forfatterne til at anvende en ny (subjektiv) forventning på 7% p.a. svarende ifølge artiklen til 2% p.a. 

risikofrit afkast plus en historisk antaget 5%-præmie estimeret i perioden fra 1900-2010.19 Nedenfor 

ses de samplede og forventede værdier for MP91 og den individuelle aktie MP1, som også 

repræsenterer 𝛽𝑃 = 1 risiko.      

      

 

 

 

 

 

 

Der samples 10.000 gange henover 𝑛-porteføljer, hvor porteføljerisikoen så bliver et estimat beregnet 

med 1/𝑛 vægt, konstant gennemsnitlig korrelation og MP1 aktierisko. Afkastet er konstant på tværs 

af alle 𝑛-porteføljer. Med estimaterne på plads kan ”afkastomkostningen” ved underdiversifikation 

beregnes 𝑛-individuelt og aggregeres via CAPM forventningen (𝛼𝑃 = 0), som instrument til at ”geare 

op” og altså udnytte det uudnyttede risikobudget, der opstår i fraværet af idiosynkratisk varians 

(usystematisk varians).2021 Den usystematiske varians beregnes til,  

 
19 Det kan generelt undre os, hvordan beregningen kan foretages uden skelen til de mest objektive parametre vi har. 

Nemlig markedets nuværende forventninger. Forfatterne gør endda ovenikøbet selv opmærksom på strukturelle 

ændringer, og derfor også de-facto underminering af datasættet. Uagtet lav sample variation. Det kan endvidere undre os 

noget, at den risikofrie rente er antaget til 2% i 2020, som ligevægtsforventning! Det er naturligvis præmien, der er 

afgørende for replikationen, men det virker lidt forvirrende. Særligt fordi det kan komme til at fremstå som en kreditrente 

på 2% for investorer i deres belånte replikationsstrategi. Det ville i så fald være konfliktende med risikoreplikationen, da 

der både er stand-alone risiko på kreditrenten og korrelation til MP91. 

20 Usystematisk og systematisk risiko er kun additive når variansen anvendes. Ellers står kvadratroden i vejen. 
21 Umiddelbart lyder stand-alone risikoen på 38% p.a. i Danmark meget højt i forhold til markedets forventninger og for 
den sags skyld historik. Det må i så fald skyldes en stor skævhed omkring beta 1. Den 5 årige og 10 årige risiko (volatilitet) 

Parameter Estimation MP (n=91) MP (n=1)

Afkast Forventning 7,00% 7,00%

Præmie Samplet 5,00% 5,00%

Risikofri rente Forventning 2,00% 2,00%

Risiko (std) Samplet 15,50% 38,00%

Sharpe Ratio Mix 0,323 0,132

Usystematisk varians Samplet 0,00% 12,04%

Gns. Korrelation (parvis) Samplet 0,17 -
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𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 0,382 − 0,1552 = 0,1204 

 

og er konstant for alle aktier i MP91. Nedenfor er skitseret nogle forskellige porteføljers 

replikationsgevinst, merafkast. 

 

 

 

 

 

For 66% af de private investorer med 𝑛 = 1 har vi eksemplevis, 

 

𝐺1 = [1 − [
0,38

0,155
]] 0,02 + [

0,38

0,155
] 0,07 − 0,07 = 7,26% 

 

hvor gearingen er 𝛽𝑃 = [
0,38

0,155
], og fundingen i den risikofrie rente på 2% er, 1 − 𝛽𝑃 = 1 − [

0,38

0,155
].  

Artiklen udnytter derfor i lighed med den brede litteratur, at den private investor med 𝑛 < 91 

porteføljer forfølger den konkrete replikationsstrategi, 

 

1. Sælg alle aktier eller rebalancerer med 1/91 vægt på 91 aktier i depotet. 

2. Pantsæt (måske) depotet og foretag en lånefinansieret gearing af de 91 aktier. Renten på 

finansieringen er ikke forskellig fra renten på et risikofrit indskud.  

 

Eksempelvis. Lad os antage en investor der sidder med 1 aktie, som tilfældigvis er en 𝛽𝑃 = 1 aktie, 

nemlig, Maersk B A/S. Hans depot nu ser sådan her ud, 

 
på eksempelvis 2 ”𝛽 = 1 aktier” som Maersk B A/S og FLS A/S er således ca. 30-33% p.a. De 38% vil naturligt derfor også 
efterlade omkostningen ved manglende diversifikation overestimeret i Rangvid (2019). 

P-porteføljer 1 2 3 4 5 10 25 91

Afkast 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Risiko 38,00% 29,06% 25,40% 23,35% 22,03% 19,11% 17,13% 15,50%

Gearing 2,45 1,88 1,64 1,51 1,42 1,23 1,11 1,00

Merafkast (misset ved UD) 7,26% 4,38% 3,19% 2,53% 2,11% 1,17% 0,53% 0,00%

Rangvid (2019) - UD omkostninger
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Vi ved nu at den er underdiversificeret og medmindre investor har særlig kærlighed for den blå farve 

er det en irrationel portefølje. Vi ved også, at ved at købe M91 og geare med 2,45 kan vi sikre ham 

højere afkast uden marginalrisiko. Først køber han M91 i 1/91 vægte (vi bruger ikke tid her på 

stykstørrrelseproblematikken),  

 

 

 

 

 

 

Dernæst belåner han dette nye depot. Dvs. han har brug for 1,45 gange formuen, som finansieres 

risikofrit til 2%. Hans nye balance ser derfor således ud efter replikationsstrategien, 

 

 

 

 

 

Denne har den højest mulige Sharpe Ratio, og risikoen er uforandret i forhold til udgangspunktet med 

blot den ene Maersk B A/S aktie. Analysens anbefalede genopretningsplan for investor til markeds 

Sharpe Ratio’en, er dermed også klassisk i den forstand, at omdrejningspunktet igen er gearing og en 

svært tilgængelig markedsportefølje som gearingsobjekt. Investor har altid mulighed for at opnå 

markedets Sharpe Ratio ved at købe provenueneutralt markedsporteføljen.  

 

Forventninger til det danske aktiemarked og APT indeksfaktorer 

Vi vil nu gennemgå den parametriserede afkastproces på enkeltaktieniveau og på porteføljeniveau. Vi 

anvender direkte finansmarkedets objektive forventninger, og ikke samplede historiske estimater. Vi 

Aktiver Markedsværdi (DKK) Passiver Markedsværdi (DKK)

Aktier 4.903.226 Lån 2.903.226

Egenkapital 2.000.000

Total 4.903.226 Total 4.903.226

Balance efter strategi

Depot No. Aktie Antal aktier Pris (DKK) Værdi (DKK) Beta Forventet afkast Risiko Andel

A.P. Maersk B A/S 1 250 8.000 2.000.000 1,00 7,00% 38,00% 100,00%

Total Portefølje 1 - - 2.000.000 1,00 7,00% 38,00% 100,00%

Depot No. Aktie Antal aktier Pris (DKK) Værdi (DKK) Beta Forventet afkast Risiko Andel

A.P. Maersk B A/S 1 3 8.000 21.978 1,00 7,00% 38,00% 1,10%

AAB A/S 2 295 75 21.978 2 12,00% 46,49% 1,10%

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

Ørsted A/S 91 29 750 21.978 0,75 7,25% 36,54% 1,10%

Total Portefølje 91 - - 2.000.000 1,00 7,00% 15,50% 100,00%
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kommer dermed uden om problematikken med det strukturelle skift i den nominelle rente, og 

selvfølgelig estimationsrisiko.  

Forventningerne til det ”brede marked” for 𝑁 noterede danske aktier. Vi har tidligere kaldt dette 

marked for populationen for at betone at M200 (𝑛 = 200) og ETF25 (𝑛 = 25) er samplet ud af en 

større 𝑁 fordeling som repræsentanter for indekset i APT.    

Vi anvender i BlackRock Inc, som primær kilde til disse forventninger. Hvorfor BlackRock Inc.? Ja, 

udover at nogle af verdens bedste strateger og makroøkonomer sidder med ansvaret for deres 

”Capital Market Assumptions” (CMA) på flere tidshorisonter, så er firmaet modsat mange andre kilder 

uafhængige i forhold til forventet afkast og risiko.22 De er således indeksforvaltere og har principielt 

ikke samme incitament, som en aktiv forvalter med dyre (danske) aktiefonde til at have bias i 

forventningen mod netop aktier.  

Vi vælger som repræsentation for ligevægtsforventningen BlackRocks Inc.’s 10-årige antagelser, som i 

skrivende stund (februar 2020), bredt for vestlige EU aktier er ca. 6% p.a. i afkast og 16% p.a. i risiko 

med ca. implicit 0,25 i gennemsnitskorrelation mellem de underliggende aktier.23 Den risikofrie rente i 

praksis er en helt kort AAA statsrente. BlackRock Inc. og markedet har 0% forventninger de næste 10 

år i gennemsnit. Det er naturligvis meget belejligt da vi undgår en del algebra.  

Vi antager, som nævnt, at M200 de-facto er 100% diversificeret. De-facto fordi, at kun 𝑁 

populationen har 0% i konstrueret usystematisk risiko. Den minimale forskel tager vi ikke højde for og 

tillægger derfor M200 populationens egenskaber, som forventet af BlackRock Inc. Nedenfor har vi ser 

vi forventningerne på M200 og også ETF25. Vi beregninger umiddelbart nogle centrale afledede 

størrelser for begge 1/𝑛 ”indeks” porteføljer.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 
22 https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/charts/capital-market-assumptions 

23 Vi beregner risikoen til 16,0004% med gennemsnitskorrelation 0,2544. 

Forventninger M200 ETF25 Forskel

Afkast (gross) 6,00% 6,00% 0,00%

ÅOP 0,00% 0,20% 0,20%

Afkast (net) 6,00% 5,79% -0,21%

Antal aktier (n) 200 25 175

Risiko (std) 16,00% 16,80% 0,80%

Varians 2,56% 2,91% 0,35%

VaR95 -26,32% -27,64% -1,32%

Sharpe Ratio 0,375 0,345 -0,030

Usystematisk varians 0,00% 0,29% 0,29%

Gns. Korrelation (parvis) 0,2544 0,2544 0,00
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Under M200 bemærker vi først afkastet som er antaget at kunne opnås uden handlesomkostninger. 

Risikoen er 16% svarende til 16% i ren kovariansrisiko eller systematisk risiko (og altså 0% i 

usystematisk risiko). Sharpe Ratioen er 0,375 som i hele vores setup er det maksimalt opnåelige. VaR 

(95) er beregnet uden drift.  

ETF fonden er i praksis en handelsvolumen- markedsværdivægtet sammensætning med 15% cap på 

de enkelte aktier (eg. Novo Nordisk B A/S). ETF25 kan altså ikke umiddelbart tilsiges at være ”trukket” 

ud af 𝑁 fordelingen med 𝛽𝑀 = 1. OMXc25 indekset, som fonden fysisk replikerer er dog domineret af 

en stor koncentration af store ”𝛽 = 1” selskaber, så vi fortsætter i sporet således at det forventede 

afkast før ÅOP på ETF25 er markedsafkastet på de 6%. Afkastet efter ÅOP findes ved at fratrække 

0,2% p.a. geometrisk fra markedsafkast på 6%. ETF25 afkastet er 5,79%. 

Det centrale er, at ETF25 qua underdiversifikation med kun 25 aktier i forhold til de 200 aktier, har en 

ikke-negligerbar usystematisk risiko, svarende til, at fondsrisikoen er 16,8% mod altså 16% på M200. 

Det sidste vi mangler for at kunne fuldende analysens byggesten er forventninger på den enkelte 𝛽𝑖 =

1 aktie, 𝑀1. Gennemsnitsaktien. Det har vi også fra BlackRock Inc. Afkastet på 6% følger naturligt af 

markedet, mens risikoen er på 31,5%. Det ses nedenfor, 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 er den diametrale modsætning til M200 i forhold til underdiversifikation. M1 har selvfølgelig den 

mindst mulige diversifikation. Den har faktisk ingen og har fuld usystematisk varians på 7,36%.24 Det 

er denne varians der tilnærmer sig 0% og i vores approximation går helt i 0% ved 200 aktier.  

Med markedsinformation på plads kan vi nu let parametrisk beregne alle 𝑛-porteføljer for private 

investorer. Vi vil dog gerne illustrere selve markedsdynamikken med APT (1) modellen og vise 

 
24 Vi arbejder med varians i det tekniske forhold mellem usystematisk og systematisk risiko. Årsagen er at varians er 
additiv i dekomponeringen. Det er standardafvigelsen ikke.  

Forventninger M1

Afkast (gross) 6,00%

ÅOP 0,00%

Afkast (net) 6,00%

Antal aktier (n) 1

Risiko (std) 31,50%

Varians 9,92%

VaR95 -51,82%

Sharpe Ratio 0,190

Usystematisk varians 7,36%

Gns. Korrelation (parvis) -
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hvordan den parametriske beregning fortolkes som sampling i modellen. Dvs. det samme som 

Rangvid (2019) gør.  

Vi bygger ”markedets” afkastproces, og sampler efterfølgende heri for at isolere og vise effekten af 

usystematisk og systematisk varians i forhold til privates porteføljekonstruktioner og deraf 

replikationsmuligheder. Mens, det forventede afkast på markedsporteføljen i afkastprocessen er 

konstant for alle individuelle i processer, varierer parametrene i henhold til, 

 

𝛽𝑖~ 𝑁[1; 0, 42]  

 

Og, 

 

𝛼𝑖~ 𝑁[0; 0, 032]  

 

Parametrenes gennemsnitsforventninger er givet pr. konstruktion af markedsporteføljen og 

uafhængig af APT arbitrageargumenter. Alpha pga. nulsumspræmissen, og beta fordi markedet har 

100% korrelation med sig selv.  

Risikoen, som er baseret på empiriske data (se senere afsnit), er selvsagt ikke centrale i forhold til 

investorernes gennemsnitlige porteføljeafkast, men udelukkende i forhold til at kvantificere 

sandsynligheden for, at investorer sidder inde med en portefølje, der i absolutte (beta) eller relative 

(alpha) afkasttermer, kan slå den alternative gennemsnitlige replikationsstrategis afkast. Dvs. når, 

 

𝛼𝑃 > 𝐺𝑛                    𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡           𝛽𝑃 = 1 ,   𝛼𝑃 ~ 𝑁 [0;
0, 032

𝑛
] 

      

Og, 

            

𝛽𝑃 > [1 +
𝐺𝑛

𝐸(𝑅𝑀)
]                𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡        𝛼𝑃 = 1,     𝛽𝑃 ~  𝑁 [1;

0, 42

𝑛
]  

 

Sandsynligheden for, at investorerne allerede sidder med en ”winner” målt på alpha er derfor,  
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𝑃[𝛼𝑃 > 𝐺𝑛] = 1 − 𝑃[𝛼𝑃 ≤ 𝐺𝑛] 

 

Og på beta, 

 

𝑃 [ 𝛽𝑃 > [1 +
𝐺𝑛

𝐸(𝑅𝑀)
]] = 1 −  𝑃 [𝛽𝑃 ≤ [1 +

𝐺𝑛

𝐸(𝑅𝑀)
]] 

 

 

Vi mangler nu at beregne den konstante usystematiske varians på hver aktie. Da vi ved den skal være 

konstant må vi også kunne ekstrapolere fra 𝛽𝑖 = 1 gennemsnitsaktien, dvs., 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 0,3152 − (1)20,162 = 0,0736 

 

Så sampling fejlen (konstant) på gennemsnitsaktien og på den individuelle aktie 𝑖 er,  

 

𝜀𝑖 ~ 𝑁[0; 0,0736] 

 

Vi kan nu generere 𝑁 tilfældige (dartpil) afkast, som hver især er beregnet APT lineært ud fra dels de 2 

træk i alpha og betafordelingen, samt den konstante markedsforventning til afkast. Med 𝑁 afkast på 

plads kan vi trække aktier ind i alle porteføljer, herunder M200 og ETF25 og selvfølgelig de privates 

porteføljer. Nedenfor er vist de første 5 træk (ud af 200) ind i M200,25 

 

 
25 I praksis trækker vi fra en M200 population da vi har antaget at dens forventninger er identiske med hele markedet. 
Principielt kunne M200 anvendes uden at inddrage N-porteføljen, men inkluderer dette ekstra lag for at isolere M200 som 
eet replikationsobjekt ud af flere i hele markedet og for at undgå forvirring om at investorer skal anvende en 
markedsportefølje. Det skal de ikke. De skal vælge i vores tilfælde mellem to indekssammensætninger. En 100% 
diversificeret M200 med outright aktier, eller en næsten 100% diversificeret ETF25 som fond.    
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Vi ser hvordan afkastet varierer med beta. Vi ser også at der netop er udtrukket en 𝛽𝑃 = 1 aktie med 

nummer 4. Alle har samme usystematiske varians på 7,36% mens bidraget fra den systematiske 

varians svinger med beta. Vi beregner nu porteføljerne som, 

 

𝐸(𝑅𝑃) =
1

𝑛
∑ 𝐸(𝑅𝑖) 

𝑛

𝑖

  

 

Og varians, 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) =
1

𝑛2
𝑉𝑎𝑟 [∑ 𝑅𝑖 

𝑛

𝑖

] 

Eller,  

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑃) = 𝑤′Ω 𝑤 

 

hvor Ω er 𝑛𝑥𝑛 (varians)-kovariansmatricen. For alle porteføljer er korrelationsmatricen konstant med 

0,2544 i alle 𝑛𝑥𝑛 elementer. Bruger vi de udtrukne aktier fra forrige eksempel til at konstruere 5 

forskellige porteføljer som successivt inkluderer de 5 aktier har vi, 

N - aktier Beta Varians (A) Std (A) E(A) Alpha

1 0,60 8,30% 28,80% 3,39% -0,23%

2 0,57 8,19% 28,61% 3,24% -0,16%

3 0,97 9,78% 31,27% 13,96% 8,13%

4 1,00 9,92% 31,50% 10,84% 4,84%

5 0,94 9,61% 31,00% 9,29% 3,66%
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Dvs. portefølje 1 har aktie 1 fra forrige tabel. Den næste har de første 2 aktier i forrige tabel etc. Vi 

ser, hvordan den usystematiske varians falder hurtigt. Investor med den ene aktie i porteføljen, kan 

reducere den samlede risiko til 29% fra 23%. Alene ved at inkludere aktie 2. Analysen her er et 

eksempel på en enkelt træk eller simulering.  

Vi kender M200 og ETF25 i gennemsnit pr. konstruktion, men 𝑛-porteføljerne for de private finder vi 

ved at simulere 10.000 som i Rangvid (2019). Eksempelvis. Investorer med 3 aktier har en 𝑛 = 3 

portefølje med 1/3 i vægt på hver. Her ”trækkes” tilfældigt 3 aktier. Dette gøres altså 10.000 gange 

som så giver gennemsnitsafkastet og variansen om denne, som de-facto afspejler, at den 

gennemsnitlige investor har købt 3 tilfældige aktier. Dvs. forventningen til beta i porteføljen er 1, og 

forventningen til afkast og risiko er det simple gennemsnit af de observerede individuelle afkast 

(markedsafkastet 6%) og risiko (stand-alone risikoen 31,5%). Dette gør vi for alle grupper af private 

investorer. Fra 1-200 aktier. Vi kan nu vise replikationen. 

 

M200 - replikation med lånefinansieret gearing 

Første output er forventningerne på de privates porteføljer. Alle i gennemsnit. Så første gruppe er 

investorer med 1 aktie og den sidste gruppe er investorer der holder nøjagtig M200. 

 

 

 

 

𝑛 = 1 aktieinvestorerne, som der ifølge Rangvid (2019) er 66% af har en underdiversifikation målt på 

risiko som 15,5%. Vi ser hvordan afkastet som forventet er identisk, mens risikoen falder ikke-lineært 

med antallet af tilfældigt valgte aktier. Allerede ved een ekstra aktie falder risikoen således næsten 

50%. Vi ved derfor også at Sharpe Ratio’en kan forbedres ved naivt at købe flere aktier. Uden 

handlesomkostninger eller andre omkostninger skal investor naturligvis købe 200 aktier med dartpil.    

Afkast - Risiko (n) 1 2 3 4 5 10 25 200

Afkast 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Risiko 31,50% 24,95% 22,34% 20,91% 20,01% 18,07% 16,79% 16,0%

Underdiversifikation (Risiko) 15,50% 8,95% 6,34% 4,91% 4,01% 2,07% 0,79% 0,00%

Andel Afkast Risiko Sharpe Ratio Varians Kovarians Usystematisk Var

1 100,0% 3,39% 28,80% 0,12 8,30% 0,93% 7,36%

2 50,0% 3,24% 22,73% 0,14 5,17% 1,49% 3,68%

3 33,3% 13,96% 20,97% 0,67 4,40% 1,94% 2,45%

4 25,0% 10,84% 19,96% 0,54 3,98% 2,14% 1,84%

5 20,0% 9,29% 19,21% 0,48 3,69% 2,22% 1,47%

Portefølje forventninger
# n
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Hvis underdiversifikation målt på risiko eller Sharpe Ratio, kan være svært at forholde sig til for 

private investorer, er VaR målet mere intuitivt 

 

 

 

𝑉𝑎𝑅(95) målet er her uden ”drift”, så det er en slags her-og-nu risiko. Ved at rebalancere porteføljen 

med lige vægte til M200, kan 𝑛 = 1 investor forbedre sin 𝑉𝑎𝑟(95) med hele ca. 25%-point. Så hvis 

han før rebalancering har 5% sandsynlighed for at tabe ca. 52% eller mere, har han nu 5% 

sandsynlighed for at tabe ca. 26%-point. 

Det er klart på dette stadie, at det forekommer irrationelt når alle private investorer ikke bare naivt 

kaster dartpile efter i vores tilfælde en 𝑛 = 200 portefølje. Simpelthen bare plukke noterede og hvis 

muligt unoterede aktier uden at blinke.  

Det er en ”gratis”, omend ikke klassisk risikofri omgang i arbitragemæssig forstand, da det ikke er en 

overlay replikation. Det er en fysisk replikation som investor udfører med nuværende formue. 

Desuden indgår der sample varians af den usystematiske risiko som vi ved fra APT kun asymptotisk 

muliggør arbitrage. Ved at diversificere med via replikationen fastholdes porteføljerisikoen, mens der 

”geares op” via M200 på afkastet. Nedenfor ser vi hvordan det ser ud.  

 

 

 

 

 

Underdiversifikationen er nu 0% som illustreret via den konstante M200 Sharpe Ratio på 0,375. 

Afkastet er blevet proportionalt større via det lånefinansierede højere afkast. I tilfældet med 

eksempelvis 𝑛 = 2 investor, har vi altså en situation, hvor investor for at opnå fair afkast-risiko først 

skal sælge sine 2 aktier, og dernæst for formuen 1:1 købe de 200 aktier.  

Risiko (n) 1 2 3 4 5 10 25 200

VaR95 -51,82% -41,04% -36,75% -34,40% -32,92% -29,72% -27,63% -26,32%

Underdiversifikation (Var95) -25,50% -14,72% -10,43% -8,08% -6,60% -3,40% -1,31% 0,00%

Sharpe Ratio (n) 1 2 3 4 5 10 25 200

Sharpe Ratio 0,19 0,24 0,27 0,29 0,30 0,33 0,36 0,375

Underdiversifikation (SR) 0,18 0,13 0,11 0,09 0,08 0,04 0,02 0,00

Afkast - Risiko (n) efter gearing 1 2 3 4 5 10 25 200

Gearing faktor 1,97 1,56 1,40 1,31 1,25 1,13 1,05 1,00

Lånefinansiering 0,97 0,56 0,40 0,31 0,25 0,13 0,05 0,00

Afkast 11,81% 9,36% 8,38% 7,84% 7,50% 6,78% 6,30% 6,00%

Risiko 31,50% 24,95% 22,34% 20,91% 20,01% 18,07% 16,79% 16,00%

Sharpe Ratio 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
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Yderliggere skal der så købes 0,56 gange formuen med finansiering via et rente- og risikofrit lån. 

Fratrækker vi det forventede afkast, 𝐸(𝑅𝑀200) = 0,06, før omlægningen, får vi følgende 𝐺𝑛- 

merafkast ved at ”lukke ned” for underdiversifikationen, 

 

 

 

 

Så investorer med 1 aktie (66%) har udsigt i gennemsnit til et merafkast på hele 5,81% ved at 

omlægge til en 100% diverficeret portefølje med samme risiko, som den nuværende. Rangvid (2019) 

beregner det til ca. 7,3% p.a. (pga. højere gearingsfaktor). Vi kan også regne på betydningen på 

forskellige investeringshorisonter ud til 30 år. 

 

 

 

 

Den marginale afkastgevinst kan naturvis fortolkes, som et break-even afkast for marginale 

omkostninger (som vi har antaget til 0%) ved replikationen. Det kunne være handlesomkostninger 

eller låneomkostninger ved at handle M200. Men, det kunne også være eksempelvis ÅOP på en fond 

med 200 aktier. Aktiv eller passiv. En aktiv aktiefond i Danmark har gennemsnits ÅOP på 1,5%.26 Dvs. 

𝑛 = 5 er break-even, og investorer med 5 aktier eller derover, skal således ikke lytte til den aktive 

forvalters argument om at købe fonden pga. spredning. Muligvis alpha, men ikke spredning!   

Ser vi på individuelle investorer så bliver merafkastet højere jo højere betagennemsnit i porteføljen. 

Dvs. selvom den enkelte investor ikke kan slå replikationsstrategien på risikojusteret afkastbasis (i 

fravær af alpha), kan han godt slå den på ex-ante (og ex-post) betaafkast alene.  

Det samme med positiv alpha. Vi fastsætter først sandsynligheder i hovedanalysen med ETF25 og 

kontantrestriktion for ikke at sende for mange signaler i artiklen. Her konstaterer vi bare, at den 

enkelte private investor i modellen kan slå afkastet på den 100% diversificerede portefølje.  

 

 
26 Se Clausen (2019) 

Ændring (n) 1 2 3 4 5 10 25 200

Afkast 5,81% 3,36% 2,38% 1,84% 1,50% 0,78% 0,30% 0,00%

Risiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sharpe Ratio 0,185 0,134 0,106 0,088 0,075 0,043 0,018 0,000

Horisont omkostning (år) 0 1 2 3 4 5 10 20 30

Formue med UD 100,0 106,0 112,4 119,1 126,2 133,8 179,1 320,7 574,3

Formue ex. UD 100,0 111,8 125,0 139,8 156,3 174,8 305,4 932,8 2.849,1

Forskel 0,00% 5,5% 11,3% 17,4% 23,8% 30,6% 70,5% 190,9% 396,1%
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ETF25 - replikation med lånefinansieret gearing  

Vi viser nu output for strategien med at handle lånefinansieret ETF25 fremfor de underliggende M200 

aktier. Alle de private investorers porteføljer er i udgangspunktet, dvs. før omlægning, identisk med 

situationen med M200. Så vi går direkte til replikationens resultater. Vi har, 

 

  

 

 

 

 

Generelt ses, at gearingsfaktorerne er lavere end ved M200 pga. nævnerforskellen i faktoren. 

Underdiversifikationen er igen 0%, som illustreret via den konstante ETF25 Sharpe Ratio på 0,345. 

Afkastet er blevet proportionalt større via den lånefinansierede højere afkast.  

I tilfældet med eksempelvis 𝑛 = 2 investor, har vi altså en situation, hvor investor for at opnå fair 

afkast-risiko først skal sælge sine 2 aktier, og dernæst for DKK formuen 1:1 købe ETF25. Yderligere 

skal der købes 0,48 gange formuen med finansiering via et rente- og risikofrit lån.  

Vi observerer yderligere fra tabellen, at risikoen på ETF25 på 16,79% er højere end den 100% 

diversificerede M200. Forskellen er, at den usystematiske (asymptotiske) varians først går i 0% ved 

200 aktier. Forskellen på 0,79% omregnet i risiko er ganske meget når vi kigger på implikationen for 

replikationens merafkast i den næste tabel.  

 

 

 

 

Centralt i tabellen er et break-even niveau for antallet af aktier, hvor det kan svare sig at foretage 

omlægningen. Vi ved fra tabellen, at niveauet må ligge mellem 10 og 25 aktier. Vi kan mere præcist, 

som i forrige sektion, finde niveauet som, 

 

𝑔𝑃(𝑛) >
𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓

𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) − 𝑅𝑓
 

Afkast - Risiko (n) efter gearing 1 2 3 4 5 10 25 200

Gearing faktor 1,88 1,49 1,33 1,25 1,19 1,08 1,00 0,95

Lånefinansiering 0,88 0,49 0,33 0,25 0,19 0,08 0,00 -0,05 

Afkast 10,86% 8,60% 7,70% 7,21% 6,90% 6,23% 5,79% 5,52%

Risiko 31,50% 24,95% 22,34% 20,91% 20,01% 18,07% 16,79% 16,00%

Sharpe Ratio 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345

Ændring (n) 1 2 3 4 5 10 25 200

Afkast 4,86% 2,60% 1,70% 1,21% 0,90% 0,23% -0,21% -0,48%

Risiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sharpe Ratio 0,154 0,104 0,076 0,058 0,045 0,013 -0,013 -0,030
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og løse 𝑛 ≤ 15 aktier i gennemsnitsporteføljen for at strategien er marginalt afkast (og Sharpe Ratio) 

positiv. ÅOP og den relativt lave diversifikation versus M200 gør, at individuelle porteføljer skal have 

en gearing på 𝑔𝑃 ≥ 1,03 for at det giver mening.       

I en verden, hvor investor har udifferentieret adgang til de to strategier med M200 og ETF25, har vi 

altså nu identificeret en klar trade-off mellem dem. Ideen med ETF25 replikationen er at få en let, 

simpel og overskuelig adgang til at løse underdiversifikation for private investorer. Lad os se på trade-

off’en foreløbigt, 

 

1. Sharpe Ratio’en er faldet fra 0,375 til 0,345. I afkasttermer svarer det til ca 1%-point tab for en 

𝑛 = 1 investor (og ukendt nyttetab) i forhold til M200 strategien med enkeltaktier. 

 

2. Det er ikke længere alle investorer vi kan anbefale omlægningen. Det er kun investorer med 

maksimalt 15 aktier 

 

Vi udvider nu med long-only restriktionen, som vi har set, er en yderligere marginal omkostning 

relativt til M200 replikationen. Men, som vi allerede har argumenteret for, er der særdeles gode 

kvalitative argumenter for at indføre den som nødvendig restriktion for at replikation overhovedet 

kan komme på tale. Derudover som vi skal se nu og med afsæt i Rangvid (2019) er private investorers 

kontantbeholdninger så høje, at tabet ved long-only restriktionen er minimal. 

 

ETF25 - replikation med gearing og long-only restriktion  

Motivationen for long-only replikationen er naturligvis, som vi formulerede indledningen, at private 

investorer ikke i samme omfang, som professionelle investorer, har adgang og vilje til 

lånefinansierede gearing. Det er ikke noget vi ved, det er et aksiom.  

Som vi har beskrevet tidligere, er implikationen af kontantandel udover long-only restriktionen i selve 

replikationen også, at vi antager at private investorer har porteføljer med nu 2 aktiver, kontanter og 

aktier. Det ændrer det analytiske setup en smule, da porteføljegearingen nu foregår via APT (1) med 

ETF25 som skaleret indeks. Forudsat, at long-only overholdes, er gearingsfaktoren den samme som 

før uden kontanter, men gearingsinstrumentet ETF25 skal altså skaleres i henhold til kontantandelen 

(aktieandelen).    

Vi vil nu lave to analyser. Den første er simpel og evaluerer om de private investorer i gennemsnit, 𝑛-

porteføljerne, kan replikere optimalt, på baggrund af den gennemsnitlige kontantandel for netop de 
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respektive 𝑛-størrelser. Den anden analyse er den kritiske, som også involverer en nødvendig 

antagelse for hele artiklens kernebudskab. Vi vil nemlig undersøge den optimale ETF25 

replikationsmulighed betinget af ikke kun kontantandelsgennemsnit, men af en hel 

kontantandelsnormalfordeling.  

For hver 𝑛-gruppe. Dvs. vi inkluderer sample variation, for at kunne simulere omkostningen ved at 

introducere long-only restriktionen i modellen. Vi kan derfor konkludere mere sofistikeret end ja eller 

nej på gennemsnittet. Men, lad os starte med at vise gennemsnitskravet til minimum kontantandel 

(”implied cash”),27   

 

 

 

 

 

 

Så, for at den gennemsnitlige investor med 1 aktie kan gennemføre den ETF optimale long-only 

strategi, skal han som minimum have ca. 47% i kontanter.28 Vel at mærke i en portefølje med kun 1 

aktie og kontanter (indlån). Sammenligner vi alle kontantandelskrav med Rangvid (2019) estimater ser 

vi af følgende, at alle gennemsnitlige investorer har tilstrækkeligt til at gennemføre strategien uden at 

blive ”stoppet ud” af handelsrestriktionen.  

 

 

 

 

 

Lad os formulere det som, at det ubetingede gennemsnit i de gennemsnitlige porteføljer er lig de 

betingede gennemsnit. 

 

 
27 Bemærk vi har udeladt fra 25-200 𝑛-porteføljer, da vi allerede ved de er inoptimale. 

28 Formler er angivet tidligere i artiklen. 

Forventninger / #Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 25

Afkast 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Risiko 31,50% 24,95% 22,34% 20,91% 20,01% 18,07% 16,79%

Gearing i ETF 1,88 1,49 1,33 1,25 1,19 1,08 1,00

Finansieringsandel af aktiedepot 0,88 0,49 0,33 0,25 0,19 0,08 0,00

Minimum kontantandel 46,68% 32,68% 24,82% 19,70% 16,07% 7,05% 0,00%

Underdiversifikation - 100% long-only aktivallokering (Kontant til ETF)

Forventninger / #Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 25

Gns. kontantandel (offficielt 2019) 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 33,00% 33,00%

Long-Only mulig (gns) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Implicit maximum gearing 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,49 1,49

Implicit maximum risiko 43,06% 43,06% 43,06% 43,06% 43,06% 25,07% 25,07%

Private investorers gennemsnitsandel af indlån
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𝐸(𝑔𝑛) = 𝐸(𝑔𝑛|𝑔𝑛
𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 ) 

 

for alle 𝑛-porteføljer. Lad os prøve at se de faktiske porteføljer før og efter hvis vi gennemfører den 

optimale (ETF) replikation med kontanter. Vi antager netop i dette eksempel andelene fra Rangvid 

(2019), 

 

 

 

 

 

 

 

Investor 1 bliver altså endowed med 61% i kontanter og 39% i den ene aktie. Da vi antager 0% på det 

risikofrie aktiv ”Kontant” er alle porteføljens afkast og risiko blot en lineær skalering af ”aktiedelens” 

afkast og risiko. Vi handler nu i overensstemmelse med den nødvendige gearing. Eksempelvis 1,88 på 

𝑛 = 1 og får, 

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger / #Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 25

Kontant 26,85% 42,07% 48,12% 51,43% 53,53% 27,92% 33,00%

Aktier 73,1490% 57,93% 51,88% 48,57% 46,47% 72,08% 67,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Afkast 4,24% 3,35% 3,00% 2,81% 2,69% 4,17% 3,88%

Risiko 12,29% 9,73% 8,71% 8,16% 7,80% 12,11% 11,25%

Sharpe Ratio (P=ETF25) 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345

Efter omlægning (Kontant til ETF25)

#Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 25

Kontant 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 33,00% 33,00%

Aktier 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 67,00% 67,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Afkast 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 4,02% 4,02%

Risiko 12,2850% 9,73% 8,71% 8,16% 7,80% 12,11% 11,25%

Sharpe Ratio (P) 0,19 0,24 0,27 0,29 0,30 0,33 0,36

Før omlægning (Kontant til ETF25)
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Vi ser at vi igen ender på den optimale Sharpe Ratio på 0,345 (for ETF25 replikation). Og altså 

følgende ændringer, 

 

 

 

 

 

 

 

For investor 1 ses, at afkastet er steget med 1,9% p.a, mens risikoen er uændret. Vi har anvendt 

34,15% kontanter til omlægningen, som sikrer Sharpe Ratio’en på markedet (defineret som EFT25). En 

anden observation eller ekstrapolation er, at de 34,15% som er allokeret fra kontanter til ETF25 nu 

implicit er forrentet med 5,55% p.a. fremfor 0% (0,0190/0,3415). Så det er en alternativ måde at se 

replikationens fordele på. Særligt i en tid som nu (2020) med negative markedsrenter, herunder på 

indlån.     

Men, ovenstående, det er alt sammen med betinget forventet kontantandel. For at beregne 

omkostningen ved long-only må vi introducere samplevarians for kontantandelen og simulere. 

Eksempelvis en 𝑛 = 1 investor med 10% i kontanter og 90% i aktier. Han skal bruge 0,88(0,9) = 79% 

for at replikere optimalt. I en simulering vil denne investor derfor trække den gennemsnitlige 

gearingsfaktor ned, da han kun kan geare for 10% svarende til 1,1 i faktor.  

Forventninger / #Aktier i portefølje 1 2 3 4 5 10 25

Kontant -34,15% -18,93% -12,88% -9,57% -7,47% -5,08% 0,00%

Aktier 34,15% 18,93% 12,88% 9,57% 7,47% 5,08% 0,00%

Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Afkast 1,90% 1,01% 0,66% 0,47% 0,35% 0,15% -0,14%

Risiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sharpe Ratio (P=ETF25) 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,01 -0,01 

Implicit ny indlånsrente (Cash) 5,55% 5,36% 5,15% 4,93% 4,69% 3,02% -

Ændringer
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Vi har brug for en kvantificering af alle de tilfælde, hvor der er brud på long-only restriktionen, og 

hvor kun den maksimale andel kontanter kan anvendes i replikationen. Replikationen droppes ikke 

men gennemføres blot partielt. Stadig ingen lånefinansiering. Kun maksimal finansiering med 

kontanter. Vi ved, at den mulige, dvs. også justerede 𝑔𝑗 for den enkelte investor, 𝑗 , i den enkelte 𝑛- 

gruppe, er givet ved, 

 

𝑔𝑗,𝑛
𝑎𝑑𝑗

 ~ 𝑀𝑖𝑛 (𝑔𝑗,𝑛; 𝑔𝑗,𝑛
𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑)                      

 

Samme med Sharpe Ratio’en,    

 

𝑆𝑅𝑗,𝑛
𝑎𝑑𝑗

 ~ 𝑀𝑖𝑛 [𝑆𝑅(𝑔𝑗,𝑛); 𝑆𝑅(𝑔𝑗,𝑛
𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑)]                      

 

Vi skærer ”højresiden” væk i gearingsfordelingen, som selvfølgelig rammer det gennemsnitlige afkast 

negativt. Vi udregner derfor for hver 𝑛-gruppe, omkostningen ud fra simulerede gearingsgennemsnit, 

 

𝑐𝑛 = [𝐸(𝑔𝑛) − 𝐸(𝑔𝑛|𝑔𝑗,𝑛
𝑎𝑑𝑗

 )]𝐸(𝑅𝐸𝑇𝐹25) 

 

hvor vi ved at 𝑐𝑛 > 0 da, 

 

 𝐸(𝑔𝑛) > 𝐸(𝑔𝑛|𝑔𝑗,𝑛
𝑎𝑑𝑗

 ) 

 

Teknikken er således. For  𝑗 = 1,2, … ,10.000 for hver 𝑛-portefølje finder vi 𝑔𝑛,𝑗 ud fra ovenstående 

”mulige” gearing. Vi bruger variation omkring Rangvid (2019) �̅�𝐶𝑎𝑠ℎ,𝑛. Vi sætter den til 𝑛-uafhængig 

0,2 i standardafvigelse.29 Den ser således ud som følger, 

  

 
29 Naturligvis er fordelingen ikke umiddelbart forenelig med long-only. Men, de teoretiske komplikationer ude i begge 
”ender”, er i simuleringen næsten ligegyldig. Så for ikke at inddrage alt for smarte parametriske fordelingsfunktioner fra 
avanceret statistik, holder vi os til normalfordelingen. 
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𝑤𝑐𝑎𝑠ℎ,𝑗,𝑛 ~ 𝑁(�̅�𝐶𝑎𝑠ℎ,𝑛; 0,2) 

 

Vi får altså den justerede gearingsfaktor i hver (𝑗, 𝑛) simulation til,   

  

 

𝑔𝑗,𝑛
𝑎𝑑𝑗

 ~ 𝑀𝑖𝑛 [𝑔𝑗,𝑛;
1

1 − 𝑤𝑐𝑎𝑠ℎ,𝑗,𝑛
] 

 

Og, det essentielle, 

𝐸(𝑔𝑛,𝑗
𝑎𝑑𝑗

) ≤ 𝐸(𝑔𝑛 )     , 𝑐𝑛 ≥ 0 

 

I grafen nedenfor er simuleringen vist for 𝑛 = 1. Begge grafer er akkumulerede ikke-parametriske 

fordelinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge følger en approximativt normalfordeling. Den ”unconditional g” er fordelingen af 

gearingsfaktorerne med lånefinansiering. Gennemsnittet på en er som bekendt 1,88 hvilket også anes 

ved 50% på den akkumulerede akse. Gennemsnittet på long-only er mindre med 1,8. tabellen 

nedenfor sammenfatter alle simuleringens estimater og sammenligner med de oprindelige estimater i 

fraværet af restriktionen. 
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Vi ser for 𝑛 = 1 investoren at de 0,08 i gearingstab svarer til 44bp. p.a. For at sætte dette lidt i 

perspektiv har vi omregnet det til en break-even omkostning på baggrund af finansieringsrenten ved 

lånefinansieret gearing.  

Det giver mening i fraværet af standardantagelsen i litteraturen (og i Rangvid, 2019) om, at der ikke er 

noget ”spread” mellem den risikofrie placeringsrente og den ”risikofrie” lånerente. Hvis den risikofrie 

placeringsrente er 0%, som den er i markedet i dag, så er der break-even mellem de to løsninger 

allerede ved en lånerente på 0,51% p.a.30 Vi ser også at i takt med større 𝑛, bliver tabet mindre og 

mindre eftersom ”optionen” bliver mindre og mindre værd.  

 

Alpha og beta sample variation i ETF25 med long-only 

I denne sidste analytiske sektion vil vi dels kvantificere sandsynlighederne for, at investorer allerede 

inden replikationen ligger inde med højere relativt afkast eller risikojusteret afkast end det den 

gennemsnitlige replikation kan tilbyde. Vi holder alt andet lige i analysen herunder korrelationer på 

0,25 og alpha ved beta analysen, samt beta ved alpha analysen. Vi vil også demonstrere de statistiske 

forhold for en anden vigtig praktisk mulighed. Nemlig, at investorer blot sælger deres aktier og køber 

ETF25 provenueneutralt med konstant kontantandel.    

Men, først replikationens statistiske forhold. Ideen er, at for investorer i gennemsnit i hver af 

aktiegrupperne til og med 𝑛 = 15, har vi fundet at replikation er optimal. Men, vi ved samtidig, at der 

individuelle investorer i hver aktiegrupper, der ikke opfylder gennemsnitsbetingelsen om, at 𝛽𝑃 =

 
30  (0,0044/(1,88-1))=0,0051 

Replikation 1 2 3 4 5 10 25

Gearing i ETF - Lån 1,88 1,49 1,33 1,25 1,19 1,08 1,00

Gearing i ETF - Kontant 1,80 1,47 1,32 1,24 1,19 1,07 1,00

Forskel -0,08 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 

Forskel i afkast -0,44% -0,09% -0,06% -0,03% -0,03% -0,03% -0,01%

Break-Even Funding Rate (spread) 0,50% 0,18% 0,18% 0,13% 0,17% 0,44% -

Long-only effekt - Merafkast 1 2 3 4 5 10 25

 ETF25 (ubetinget) 4,86% 2,60% 1,70% 1,21% 0,90% 0,23% -0,21%

 ETF25 (betinget) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,20% -0,22%

Forskel -0,44% -0,09% -0,06% -0,03% -0,03% -0,03% -0,01%

Long-only effekt - Sharpe Ratio 1 2 3 4 5 10 25

 ETF25 (ubetinget) 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345

 ETF25 (betinget) 0,331 0,341 0,342 0,343 0,343 0,343 0,344

Forskel -0,014 -0,004 -0,003 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 

Simulering af afkasttab ved at bruge "kontant" versus "lån" til strategi
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1, 𝛼𝑃 = 0. Det skyldes sample variansen i porteføljerne i forhold til 𝑁-markedsporteføljen. 

Sandsynlighederne er simpelt givet ved, 

 

𝑃[𝛼𝑃 > 𝐺𝑛]                    𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡           𝛽𝑃 = 1 ,   𝛼𝑃 ~ 𝑁 [0;
0, 032

𝑛
] 

      

Og, 

 

𝑃 [ 𝛽𝑃 > [1 +
𝐺𝑛

𝐸(𝑅𝑀)
]]        𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡           𝛼𝑃 = 1 ,   𝛽𝑃 ~ 𝑁 [1;

0, 42

𝑛
]                   

 

hvor 𝐺𝑛 igen er merafkastet på 𝑛-porteføljen, hvor der også er taget højde for ÅOP på ETF25. Vi ved at 

merafkastet ved replikation er positivt ud til 𝑛 = 15 investorerne. Men, det er i gennemsnit og der er 

således ikke taget højde for sample variationen i alpha og beta i 𝑛-porteføljerne.  

Med sample variation på beta vil der altid være en positiv sandsynlighed for, at investors portefølje 

har et højere forventet afkast end det der kan opnås i replikationen. Ligeledes vil der med sample 

variation på alpha altid være en positiv sandsynlighed for, at investors portefølje har et højere 

forventet risikojusteret afkast end det, der kan opnås i replikationen.  

Fortolkningsmæssigt betyder det, at der altid vil være ”winners”, som gør 𝑛 ≤ 15 replikationen 

inoptimal og ”loosers” der gør 𝑛 > 15 optimal. Vi vil nu først beregne en break-even sandsynlighed 

for, at fortegnet på strategiens merafkast vender (for hver 𝑛-portefølje), som følge af alpha. 

Eksempelvis. I tilfældet med et forventet 𝐺1- merafkast på 4,42% (forrige tabel) vil vi beregne 

sandsynligheden for, at portefølje alpha er, 𝛼𝑃 = 4,42%. Vi tester 3 forskellige niveauer og trækker i, 

31 

 

𝛼𝑃~ 𝑁 [0;
𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑖)

𝑛
]               𝑓𝑜𝑟      𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑖) = (0,01)2, (0,03)2, (0,05)2 

 
31 Vi har ikke haft tid til at analysere dette nærmere. Det vi har gjort, er at lave en simpel regression på 3 ”beta 1” aktier i 
Danmark og fundet sampling variansen i gennemsnit. Derudover har vi taget sampling variansen på et krydssektionelt snit 
af 34 investeringsfonde i Jensen (1968) model. Men, givet den store forskel i estimaterne, mellem 0,01 og 0,07 i 
standardfejl, belyser vi alpha med 3 forskellige antagelser om sample risikoen. 
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Tabellerne nedenfor viser sandsynligheden for, at den private investor allerede ligger med en ”alpha 

winner” portefølje trukket fra 𝑁-markedsporteføljen. Og altså vil(le) tabe ved gennemsnitsreplikation.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ikke overraskende falder sandsynligheden med mindre sample risiko. For investorer med 1 aktie er 

den maksimale sandsynlighed ca. 19%. Vi ved, at ved 𝑛 = 15 er der break-even i merafkast. Det 

betyder, da 𝛼𝑃 er normalfordelt og 𝐸(𝛼𝑃) = 0,  at der er 50/50 for om investor skal holde den 

nuværende portefølje eller omlægge. På samme vis kan vi illustrere hvorledes den enkelte investor 

indenfor modellen kan sidde med en ”Beta Winner” på afkastet.  

 

 

 

 

 

Det kræver dog en del held på særligt de små 𝑛-porteføljer. Således har investor med 1 aktie kun 3,3% 

chance for tilfældigvis at have et forventet afkast der er højere end afkastet efter replikation. 

Sandsynligvis vælger mange investorer ofte at rydde op i porteføljen ved blot at sælge naivt alle aktier 

ud og købe fonde for provenuet. Ingen kontantændring. Vi kan med alpha og beta vurdere, hvor 

sandsynligt det er, at en sådan aktion faktisk giver samme eller højere afkast end i de nuværende 

porteføljer. Vi ved selvfølgelig, at risikoen falder til ETF25 risikoen. Det er ikke det der er interessant 

her. Det er alene afkastet. Måden vi undersøger det på er ved at opstille et merafkast, 𝜋𝑛, for sample 

porteføljen 𝑛, som,  

Alpha og Underdiversifikation 1 2 3 4 5 10 25

Merafkast strategi (N(0;0,05^2)/n) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

SSH > Merafkast Strategi 18,8% 23,9% 28,5% 31,9% 34,9% 45,1% 58,8%

Alpha og Underdiversifikation 1 2 3 4 5 10 25

Merafkast strategi (N(0;0,03^2)/n) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

SSH > Merafkast Strategi 7,0% 11,8% 17,2% 21,6% 26,0% 41,9% 64,5%

Alpha og Underdiversifikation 1 2 3 4 5 10 25

Merafkast strategi (N(0;0,01^2)/n) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

SSH > Merafkast Strategi 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 2,7% 27,0% 86,8%

Beta og Underdiversifikation 1 2 3 4 5 10 25

Merafkast strategi (N(1;0,4^2)/n) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

Target (implied) beta 1,74 1,42 1,27 1,20 1,14 1,03 0,96

SSH > Merafkast Strategi 3,3% 7,0% 11,8% 16,3% 21,0% 39,9% 67,9%
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𝜋𝑛 = 𝑅𝐸𝑇𝐹25 − [�̃�𝑛 + 𝛽𝑛𝑅𝑀] 

 

hvor afkast er konstant, men med stokastisk alpha og beta. Dvs., 

  

𝐸(𝜋𝑛) = 𝑅𝐸𝑇𝐹25 − 𝑅𝑀 

 

Og ved indsættelse har vi det annualiserede tab ved omlægningen på 21bps,  

 

𝐸(𝜋𝑛) = 0,0579 − 0,06 = −0,0021 

 

Variansen findes simpelt, under antagelse af uafhængighed mellem alpha og beta til, 

, 

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑛) = 𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑛)𝑅𝑀
2 + 𝑉𝑎𝑟(�̃�𝑛) 

 

Så ved indsættelse,    

 

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑛) =
0, 420,062 + 0,032

𝑛
=

0,001476

𝑛
 

 

Vi finder nu sandsynligheden i forskellige sample porteføljer, for at de 21bps tab opvejes af, at 

investor før omlægning har en alpha, beta eller kombination af dem, som gør aktieporteføljeafkastet 

mindre end ETF25 afkastet. Vi har denne test som, 

 

𝑃[ 𝜋𝑛 > 0]           𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡        𝜋𝑛 ~ 𝑁 [−0,0021;
0,001476

𝑛
]                   

 



52 
 

Nedenstående tabel viser det statistiske resultat af 1:1 omlægningen mellem porteføljens 

aktiemarkedsværdi og ETF25, 

 

 

 

 

 

Ser vi igen på 𝑛 = 1 investorerne i gruppe 1, så er der tæt på 48% chance for at omlægningen er 

afkastgevinst positiv samtidig med investor får fuld diversifikation. Vi ser hvordan de to strategiers 

relative afkast befinder sig i et smallere og smallere konfidensinterval med porteføljestørrelsen. 

Investorer med 5 aktier har 45% sandsynlighed for gevinst ved omlægning med et interval i gevinsten 

på ca. (-3,5%-3,2%). 

 

Sammenligning af replikationsmodeller 

Vi afrunder med at demonstrere det vi tog afsæt i. Nemlig, hvad omkostningen ville være ved at løse 

underdiversifikationen med en strategi vi aksiomalt vurderer private investorer kan og vil forfølge. 

Modsat den rene lånefinansierede ikke-fonds løsning. Første tabel herunder viser de gennemsnitlige 

merafkast på tværs af n-porteføljerne i mellem M200 strategien uden restriktioner, og ETF25 

strategien med altså en fondsløsning og long-only kontantfinansiering. 

 

 

 

 

Vi ser selvfølgelig først og fremmest de højere absolutte merafkast på begge strategier. Vi ser også 

det relative afkasttab ved at bruge ETF25 og kontanter. Størst er det relative tab for 𝑛 = 1 investorer 

på 1,39% p.a. Men pointen i analysen er, at dette tilsyneladende nyttetab via lavere Sharpe Ratio er 

uinteressant for den private investor. Hvorfor? Fordi M200 porteføljen simpelthen ikke indgår som del 

af private investorers investeringsunivers. Men, det er klart at de forventede merafkast er noget 

lavere end også i Rangvid (2019). 

 

Long-only effekt - Merafkast 1 2 3 4 5 10 25

M200 5,81% 3,36% 2,38% 1,84% 1,50% 0,78% 0,30%

 ETF25 (betinget) 4,42% 2,51% 1,64% 1,18% 0,87% 0,19% -0,22%

Omkostning ved ETF vs. M200 1,39% 0,85% 0,74% 0,67% 0,64% 0,58% 0,52%

1:1 substitution til ETF25 1 2 3 4 5 10 25

Merafkast (gennemsnit) -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21%

Varians 0,15% 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01%

Lav konfidens (2,5%) -7,74% -5,53% -4,56% -3,98% -3,58% -2,59% -1,72%

Høj konfidens (97,5%) 7,32% 5,11% 4,14% 3,56% 3,16% 2,17% 1,30%

SSH (Merafkast Strategi>0) 47,8% 46,9% 46,2% 45,6% 45,1% 43,1% 39,2%
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Ca. 3% p.a. forskel på 𝑛 = 1 investor. Det skyldes dog primært at Randvid (2019) har væsentlig højere 

forventninger (estimeret) til (stand-alone) risikoen på gennemsnitsaktien og også lavere forventning 

til risikoen på den 100% diversificerede M91 markedsportefølje. Vi kan få et bedre indtryk at vores 

ETF25 strategis omkostninger ved at dekomponere tabet fra diversifikation, ÅOP og kontantrestriktion 

henholdsvis, som additive delkomponenter.    

 

 

 

 

 

 

Afslutning32 

Vi har i denne artikel fulgt op på Rangvid (2019), som for de fleste, som ikke var bekendt med 

forskernes tidligere bidrag, eller for den sag skyld situationen i udlandet, må have været en 

øjenåbner.  

Underdiversifikation er et aggregeret investorproblem, men det er også et aggregeret 

samfundsproblem, fordi der ikke i underdiversifikation ligger en nulsumspræmis, som vi ellers kender 

det fra så mange andre sammenhænge i økonomi. Vi har altså en sub-paretooptimal tilstand, som er 

forholdsvis let at løse. I hvert fald med den model vi skitserer.  

Vi har aksiomatisk argumenteret for, at det nok ikke kun er uvidenhed og dovenskab angående 

Rangvid (2019) strategien, der er årsag til at private investorer (stadig) har så få aktier i deres 

porteføljer. CAPM strategiens lånefinansierede replikation af og med eksempelvis 91 aktier, som i 

Rangvid (2019) er ikke en tilgængelig strategi for private.   

 
32 På www.investmentexcel.com er der mulighed for at få beregnet individuelle krav til porteføljeomlægninger for at 
fjerne underdiversifikationen.   

Komponenter 1 2 3 4 5 10 25

ÅOP 0,38% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,22% 0,20%

Diversifikation 0,58% 0,46% 0,41% 0,38% 0,37% 0,33% 0,31%

Long-only   0,44% 0,09% 0,06% 0,03% 0,03% 0,04% 0,01%

Omkostning ved ETF vs. M200 1,39% 0,85% 0,74% 0,67% 0,64% 0,58% 0,52%

Dekomponering af omkostning ved ETF long-only replikation

n-porteføljer 1 2 3 4 5 10 25

Afkast 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Risiko 38,00% 29,06% 25,40% 23,35% 22,03% 19,11% 17,13%

Gearing 2,45 1,88 1,64 1,51 1,42 1,23 1,11

Merafkast 7,3% 4,4% 3,2% 2,5% 2,1% 1,2% 0,5%

Rangvid (2019) - Strategi med lånefinansieret M91 portefølje
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Vi har i et APT (1) setup skitseret en ETF25 baseret long-only løsning, som vi vurderer, vil og kan 

nyttemaksimere og dermed anspore til omlægning hos private. I hvert fald er strategien simpel og let 

at kommunikere. En porteføljeomlægning mellem kontanter og ETF25. Eet aktieinstrument, een 

kontantbeholdning.  

Der er en trade-off, en omkostning, ved ETF25 strategien relativt til en CAPM replikationsmodel uden 

restriktioner. Vi har beregnet den samlede omkostning for de gennemsnitlige private investorgrupper, 

og redegjort for, hvad der kan tilskrives diversifikation, ÅOP og kontantrestriktion. For en 𝑛 = 1 

investor er tabet relativt til i vores 100% diversificerede replikation, M200, 1,39% p.a. Men, det skal 

ses på baggrund af et stadig stort absolut merafkast på ca. 4,5% p.a. ved at omlægge fra 1 aktie til 1 

ETF25 med højere vægt (pga. gearing).  

Vores analyse viser også at break-even for merafkast på ETF25 strategien er ved 𝑛 = 15 aktier. Altså 

investorer med flere end 15 aktier anbefales ikke at omlægge. Vi har belyst betydningen af alpha i 

forhold til en antaget sample fordeling. Vi har holdt os til at private trækker i en fordeling med 

forventet alpha estimat som unbiased gennemsnit for nulsumssbetingelsen i populationen (𝑁).  

Under sample variationer for alpha og beta, har vi set hvorledes investor skal være endog meget 

heldig for at sidde med en portefølje der på risikojusteret afkastbasis eller bare afkastbasis outright, 

kan slå replikationsstrategien.  

VI har også set at investorer skal passe på med at købe dyre aktive investeringsfonde alene pga. 

diversifikationsargumentet. Kun investorer med under 5 aktier bør købe en 100% diversificeret aktiv 

fond (med ÅOP på 1,5% p.a.). Sidste bemærkning er at vi kan fortolke merafkastet på ETF25 long-only 

strategien som en implicit ny rente på kontantbeholdningen. Dette er muligvis et ”salgsargument” for 

at løse underdiversifikation i privates portefølje i en tid med negative indlånsrenter og rekordhøj 

andel og volumen af kontanter. 
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